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Sposób obrazowania troparionu W grobie ciałem  
w sztuce prawosławnej XVI–XVII wieku

Obrzęd proskomidii, tj. przygotowania Świętych Darów w liturgii prawosław-
nej kończy troparion „W grobie ciałem, w Otchłani duszą jako Bóg, w raju zaś 
z łotrem, a na tronie z Ojcem i Duchem byłeś, Chryste wszystko napełniający, Ty 
którego żadne słowo opisać nie może”1 (gr. Εν τάφω σωματικώς, εν άδου δε μετά 
ψυχής ως Θεός, εν Παραδείσω δε μετά ληστού, και εν θρόνω υπήρχες Χριστέ, μετά 
Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος, rus. Во гро́бѣ плъ́тски‚ 
во а̋дѣ же съ д͠шѐю‚ ѩ̋кѡ бг҃ъ: въ раи́ же съ разбо́йникомъ и́ на пр҄сто́лѣ бы́лъ 
є̀сѝ‚ хрт҄ѐ‚ съ О̀ц҃е́мъ ѝ дхо́҃мъ‚ въсѧ̀ и͗сплънѧ́а неопи́санный). Wypowiada go 
kapłan albo diakon, okadzając z czterech stron ołtarz i cerkiew. Zwyczaj ten jest 
znany najpóźniej u schyłku średniowiecza, o czym świadczą XIV- i XV-wieczne 
rękopisy2. Troparion powtarza się na zakończenie Wielkiego Wejścia, gdy Święte 
Dary złożone zostają na ołtarzu. Stanowi on także stałą część Godzin paschalnych, 
odmawianych w oktawę Paschy, a więc od Niedzieli Paschalnej do Niedzieli Nie-
wiernego Tomasza. 

Autorstwo wskazanego troparionu nie jest pewne. Tradycyjnie przypisuje się go 
Janowi Damasceńskiemu, podobnie jak cały Oktoich3. W tej księdze liturgicznej zo-
stał umieszczony w tonie czwartym jako stich pierwszej pieśni kanonu ku czci zmar-

1 Tłum. Henryka Paprockiego w: Liturgie Kościoła prawosławnego, tłum. H. Paprocki, Kraków 
2003, s. 86.

2 А. Дмитріевский, Богослуженіе вь русской церкви в XVI веке, cz. 2, Казань 1884, s. 99. 
3 К. Никольский, Пособіе къ изученію Устава Богослуженія православной церкви, Москва 

2008 (reprint z wyd. С. Петербург 1907), s. 100–101; E. Welesz, Historia muzyki i hymnografii bi-
zantyńskiej, tłum. M. Kaziński, Kraków 2006, s. 160–161; H. Paprocki, Oktoich, [w:] Encyklopedia 
katolicka, t. 14, Lublin 2010, s. 386.
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twychwstania przypominanego w czasie niedzielnej jutrzni. Przekazuje on głębokie 
treści teologiczne o wszechobecności, nieskończoności i nieograniczoności Boga 
ani przez miejsce, ani przez czas4. Ponadto wskazuje na dogmat o unii hipostatycz-
nej, tj. nierozłączności i nierozdzielności ludzkiej i boskiej natury w Chrystusie5. 
Łączy w sobie treści pasyjne, rezurekcyjne i eschatologiczne, ukazuje losy Chrystusa 
w czasie między piątkową śmiercią a niedzielnym zmartwychwstaniem. 

Pierwsze próby zobrazowania treści troparionu W grobie ciałem miały miejsce 
w XVI wieku w różnych miejscach szeroko rozumianej kultury pobizantyńskiej. 
Nie była to jednak praktyka popularna, ale realizowana w malarstwie ikonowym, 
monumentalnym i miniaturowym. 

Najstarsza zachowana ilustracja troparionu została zrobiona na tzw. Cztero-
dzielnej ikonie w Soborze Zwiastowania w Moskwie na Kremlu (Ж–1321)6. Po 
zniszczeniu soboru w pożarze w czerwcu 1547 roku metropolita Makary i protopop 
Sylwester sprowadzili do stolicy wielu artystów, by ci przywrócili świątyni dawny 
splendor. Przybyli z Pskowa malarze, Ostanja, Jakow, Michajło, Jakuszko i Semen 
Wysokij Głagol z niewiadomych przyczyn szybko wrócili do domu, skąd przysłali 
do Moskwy cztery duże ikony: Sąd Ostateczny, Odnowienie świątyni przez Zmar-
twychwstanie Chrystusa Boga naszego, Mękę Pańską i Przypowieści Ewangeliczne 
oraz tzw. Czterodzielną7. Wszystkie szczęśliwie zachowały się do dziś. Ikona Czte-
rodzielna zawiera cztery wielofigurowe przedstawiania symboliczno–alegoryczne 
stanowiące ilustracje tekstów liturgicznych: Odpoczął Bóg dnia siódmego, Jednoro-
dzony Syn i Słowo Boże, Pójdźmy, o narody, pokłońmy się Bogu Trójjedynemu oraz 
W grobie ciałem8. To głównie ta ikona i ukazane na niej nieznane w Moskwie moty-

4 И.И. Дмитревский, Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божест-
венной Литургии, Москва 1894, s. 179 i § 80. 

5 М.М. Соловій, Божественна Літургія. Ісорія-розвиток-пояснення, Львів 1999, s. 186. 
6 Ikona ta jest szeroko znana, omawiana i publikowana, począwszy od prac XIX-wiecznych 

badaczy: Д.А. Ровинский, История русских школ иконописания до конца XVII века, [Записки 
Императорского Археологического общества, t. 8], СанктПетербург 1856, s. 15; Ф.И. Буслаев, 
Исторические очерки русской народной словесности и искусства, t. 2, СанктПетербург 1861, 
s. 282 i nn.; В.И. Антонова, Н.Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи XI-начала XVIII в.в., 
t. 2, Москва 1963, s. 41; por. też: И.С. Родникова, Псковска икона XIII–XVI веков, Ленинград 1990, 
nr 119; О.И. Победова, Московская школа живописи при Иване IV. Работы в московском Кремле 
40-х – 70-х годов XVI в., Москва 1972, s. 40–95; A. Sulikowska-Gąska, Spory o ikony na Rusi w XV 
i XVI wieku, Warszawa 2007, il. 5. Stan badań zebrała m.in. Н.Ю. Маркина „Четырехчастная” икона 
из Благовещенского собора Московского Кремля и московская иконопись конца 1540–1550-х го-
дов. Аавтореферат диссертации на соискание ученой степени, кандидата Искусствоведения, 
Москва 1995, s. 6 i nn. [online] <http://cheloveknauka.com/v/466833/a?#?page=1>.

7 О.И. Победова, Московская школа…, s. 17 i przyp. 21. 
8 Ф.И. Буслаев, Общие понятия о русской иконописи, [w:] Общество древнерусского 

искусства. Сборник, Москва 1886, s. 10.
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wy ikonograficzne wywołały oburzenie diaka Iwana Wiskowatego. Dało to począ-
tek żywej dyskusji na temat malarstwa ikonowego, przeniesionej na obrady soboru 
w latach 1553–1554, na którym ostatecznie potępiono poglądy Wiskowatego, do-
puszczając kwestionowane przez niego nowe sposoby przedstawiania Chrystusa9. 

Ilustracja omawianego troparionu paschalnego znajduje się w kwaterze dolnej, 
prawej (il. 1). Aby pozostać w zgodzie z chronologią treści stichu kolejne przedsta-
wienia należy odczytać nie – jak zwykle – w dół od lewej na górze, ale w górę od 
prawej na dole. A więc najniżej znajdują się: Opłakiwanie i Zstąpienie do Otchłani, 
w pasie środkowym – Święci patriarchowie i prorocy przed wrotami do raju oraz 
Chrystus i dobry łotr w raju, najwyżej – Nowotestamentowa Trójca między aniołami. 
Każda z nich stanowi niemal dosłowną ilustrację pojedynczych wersetów tekstu.

Słowa „W grobie ciałem” obrazuje scena Opłakiwania. Tu na kamiennym sar-
kofagu spoczywa ciało martwego Chrystusa zasłonięte jedynie opaską zawiązaną 
wokół bioder. Matka Boska siedzi przy głowie Syna i tuli swoją twarz do Jego po-
liczka. Za nią trzy niewiasty w sugestywny sposób okazują rozpacz: wznoszą ręce, 
odchylają do tyłu ciała, dotykają dłońmi twarze. Po przeciwnej stronie: Józef z Ary-
matei w głębokim pokłonie całuje nogi zmarłego, Jan podnosi do ust dłoń Nauczy-
ciela, a stojący za nim Nikodem wznosi rękę na znak bólu10. Choć jest to przed-
stawienie historyczne, ilustrujące dramatyczne wydarzenia opisane w ewangelii, to 
symetria i równowaga kompozycji, teatralność póz i gestów oraz stonowana, nie-
mal jednolita kolorystyka, nadają mu cech reprezentacji, przenosząc z określonej 
przestrzeni i czasu do świata idei. Zarówno schemat ikonograficzny, jak i cechy sty-
listyczne nie są nowe. W Moskwie pojawiły się najpóźniej na początku wieku XV, 
o czym świadczy ikona Prochora z Gorodca z roku 1408 w rzędzie świątecznym 
ikonostasu w soborze Zwiastowania na moskiewskim Kremlu11 oraz nieco później-
sza w ikonostasie Troickiego Soboru w Troicko-Sergiejewskiej Ławrze12. 

Kolejny werset hymnu, „w Otchłani duszą jako Bóg”, reprezentuje scena Zstą-
pienia do Otchłani. Chrystus w chitonie i himationie, na tle okrągłej, sferycznej 
i wypełnionej gwiazdami mandorli stoi na wyważonych i ułożonych na krzyż 
skrzydłach wrót Otchłani. Na lewo od Niego klęczy Adam, którego dłoń ujmuje, 

9 Л.А. Успенский, Богословие иконы Православной Церкви, Москва b.r.w., s. 239–274; О.И. 
Победова, Московская школа…, s. 40–58; A. Sulikowska-Gąska, Spory o ikony…, passim. 

10 O sposobie wyrażania bólu i smutku w sztuce bizantyńskiej porównaj: H. Maguire, The Depic-
tion of Sorrow in Middle Byzantine Art, „Dumbarton Oaks Papers”, 3, 1977, s. 125–174. 

11 Liczne reprodukcje, por. m.in. B.H. Лазарев, Русская иконопись от истоков до начала XVI 
века, Москва 1983, il. 95; K. Onasch, A. Schnieper, Icons. The Fascination and the Reality, New York 
1997, s. 225. 

12 B.H. Лазарев, Русская иконопись…, il. 104; В.Г. Брюсова, Андрей Рублев и московская 
школа живописи, Москва 1998, s. 43. 
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na prawo zaś Ewa. Fakt podźwignięcia ich ciał z grobu podkreśla motyw otwartych 
sarkofagów, w których klęczą. Nieco w głębi stoją starotestamentowi mędrcy: za 
Adamem – Dawid i Salomon oraz Jan Chrzciciel i Daniel. Ich rozpoznanie uławia-
ją nie tylko stałe cechy ikonograficzne, jak ubiór i fizjonomia, ale również imiona 
zapisane czerwienią na otaczających ich głowy nimbach. Za Ewą stoją mężczyźni 
bez nimbów wokół głów i bez podpisów.

Kompozycja ta, podobnie jak Opłakiwanie, jest symetryczna i statyczna, a ce-
chy reprezentacji dominują nad narracją. Powtarza ona wariant znany w malarstwie 
północnoruskim co najmniej od wieku XIV, o czym świadczy np. ikona z Tychwina 
w Muzeum Rosyjskim w Petersburg (nr inw. 2664)13 i szkoły pskowskiej w Tretia-
kowskiej Galerii14. Charakterystyczna okrągła, ugwieżdżona mandorla w bliskich 
kompozycjach występuje na ikonach pskowskich z pierwszej połowy wieku XVI15. 

Wers „w raju zaś z łotrem” ilustruje scena w pasie środkowym, złożona z dwóch 
epizodów: Święci patriarchowie i prorocy przed wrotami do raju oraz Chrystus i do-
bry łotr w raju. Na prawo w grocie wydrążonej w stoku namalowanym zielenią, 
ukazano grupę świętych, których głowy otaczają nimby z wpisanymi w nie imiona-
mi. Na pierwszym planie są to: Adam, Jan Chrzciciel, Mojżesz oraz królowie Dawid 
i Salomon; za nimi – między innymi – Ewa i Daniel. Zmierzają oni do wrót raju, 
otwartych przed nimi przez ognistego cherubina. Za nimi znajduje się ograniczony 
murem rajski ogród, w którym wśród drzew i krzewów stoi Chrystus i sprawiedli-
wy łotr. Obie sceny czerpią z ikonografii Sądu Ostatecznego, gdzie znajdują się mo-
tywy raju jako ogrodu zamkniętego z dobrym łotrem w środku, z bramą strzeżoną 
przez ognistego cheruba i stojącymi przed nią świętymi. Zmieniono tylko niektóre 
elementy. Motyw prowadzenia patriarchów i proroków do raju dopiero od wieku 
XVII stał się bardziej popularny na ikonach Zstąpienia do Otchłani16. 

Werset „a na tronie z Ojcem i Duchem byłeś” ilustruje kompozycja zajmująca 
cały najwyższy pas. Tu, w centrum okrągłej, sferycznej, mieniącej się czerwienią 
i złotem glorii, zasiadają na tronie Bóg Ojciec jako starzec w białych szatach z gło-
wą otoczoną trzema nimbami: okrągłym i wpisanymi weń dwoma kwadratowymi 
złożonymi w ośmioramienną gwiazdę oraz Chrystus z głową otoczoną nimbem 
krzyżowym. Nad Nimi unosi się Duch Święty w postaci gołębia w gwieździstej 
mandorli. Pod tronem umieszczone zostały złote, bogato zdobione skrzydła otwar-

13 B.H. Лазарев, Русская иконопись…, s. 241, nr 35. 
14 В.И. Антонова, Н.Е. Мнева, Каталог древнерусской…, t. 1, nr 146, il. 98, 99. 
15 И.С. Родникова, Псковска икона…, nr 67, 80, 91. 
16 В.Г. Брюсова, Русская живопись XVII века, Москва 1984, il. 56; Н.В. Покровскиiй, 

Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских, Москва 
2001 (1. wyd. С. Петерсбург 1892), s. 499–504.
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tych rajskich wrót. Po obu stronach tronu ukazano anioły: najbliżej tronu stoją sze-
ścioskrzydłe serafiny i skryte za nimi cherubiny, po bokach zaś stworzenia antro-
pomorficzne i uskrzydlone, w białych szatach zdobionych złotem. 

Ikona pskowskich mistrzów jest najstarszą zachowaną ilustracją opisywanego 
tematu, jednak źródła pisane świadczą, że istniały wcześniejsze. Wasylij Georgiew-
skij w roku 1911 opublikował opis soboru Monastyru Josifo-Wołokołamskiego 
z 1545 roku, w którym anonimowy autor widział ikonę W grobie ciałem „nowo-
grodzkiego pisma”17. Nie opisywał pojedynczych przedstawień na niej umieszczo-
nych, podał tylko jej tytuł, dlatego nie wiadomo, jak wyglądała. Nie można jed-
nak wykluczyć, że była podobna do przechowywanej w Muzeum Moskiewskiego 
Kremla (ж 857/1–2), datowanej na drugą połowę wieku XVI o nowogrodzkiej pro-
weniencji18 (il. 2). Tu wybór tematów omawianego cyklu jest taki sam jak na ikonie 
Czterodzielnej, różne są zaś ich kompozycje i pojedyncze motywy. Scena Opłaki-
wania jest asymetryczna, bardziej dynamiczna, a cechy narracyjne dominują nad 
reprezentacyjnymi. Chrystus owinięty opaskami grobowymi spoczywa na kamien-
nym sarkofagu, obejmowany przez głęboko pochyloną ku Niemu Matkę. Za Nią 
stoją w pokłonie Jan i Józef z Arymatei, oraz Nikodem z rękoma uniesionymi przed 
sobą. Po lewej stronie, za sarkofagiem, jedna z niewiast wznosi nad głową ramiona, 
dwie inne utrzymują dłonie przy policzkach. Dynamizmu przedstawieniu dodaje 
także zróżnicowana kolorystyka. Podobna asymetryczna kompozycja i charaktery-
styczne motywy, jak szczelnie owinięte ciało Chrystusa, Maria doń przypadająca 
i niewiasta z dramatycznie wzniesionymi rękami znajdują się na ikonach nowo-
grodzkich z końca wieku XV w Tretiakowskiej Galerii19 i z pierwszej połowy wieku 
XVI w Ruskim Muzeum w Petersburgu20 oraz pskowskiej z pierwszej połowy wie-
ku XVI w Państwowym Historycznym Muzeum w Moskwie21. 

Znacznie bardziej oryginalna jest scena obrazująca werset „w Otchłani duszą 
jako Bóg”. Jest to asymetryczny wariant Zstąpienia do Otchłani, na którym Chrystus 
stojący na wyłamanych wrotach ukazany jest w ciemnej grocie na lewo, a Adam 
i Ewa oraz Dawid i Salomon – na prawo. Motywem nowym, wręcz zaskakującym, 
jest postać nagiego, uskrzydlonego, młodocianego Chrystusa w centrum kompo-
zycji, depczącego Szatana. Nad Jego okoloną nimbem głową widnieje napis Д͠ша 

17 В.Т. Георгиевский, Фрески Ферапонтова монастыра, СанктПетербург 1911, Aneks s. 4. 
18 Kolekcja dostępna online: <https://collectiononline.kreml.ru/iss2/items?info=11364&sa-fund 

=2766569>.
19 Л. Большакова, Е. Каменская, Государственная Третьяковская Галерея. Древнерусское 

исскуство, Москва 1968, nr 27; B.H. Лазарев, Русская иконопись…, il. 66.
20 Nr inw. 2785; Novgorod icons, 12th–17th century, wstęp D. Likhachov, wprowadzenie 

V. Laurina, V. Pushkariov, Leningrad 1980, nr 189–190. 
21 Nr inw. 5787; И.С. Родникова, Псковска икона…, nr 76. 

https://collectiononline.kreml.ru/iss2/items?info=11364&sa-fund=2766569
https://collectiononline.kreml.ru/iss2/items?info=11364&sa-fund=2766569
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(Dusza). Jest to zatem literalne odwzorowanie słów troparionu, bo obok Chrystusa 
ukazano również Jego duszę, która zstąpiła do Otchłani. Zgodnie z tradycyjną iko-
nografią wiarę o zstąpieniu Chrystusa do Otchłani z duszą (1 P 3, 18–19) przedsta-
wiano za pomocą subtelnych motywów: Chrystus w Otchłani ubrany jest w chiton 
i himation, nie zaś np. w całun, a Jego ciała nie pokrywają rany22. Obecność zaś 
personifikacji duszy Chrystusa w tej scenie jest zupełnie nowa. 

Ilustracja wersu „w raju zaś z łotrem”, podobnie jak na ikonie pskowskiej, zło-
żona jest z dwóch epizodów: Święci patriarchowie i prorocy przed wrotami do raju 
oraz Chrystus i dobry łotr w raju. Tak więc, po prawej stronie środkowego pasa iko-
ny w ciemnej grocie ukazani zostali starotestamentowi bohaterowie prowadzeni 
przez Jana Chrzciciela, który trzyma w dłoni zwój z cytatem z MT 25, 34: „Przyjdź-
cie błogosławieni ojca mojego [weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam 
od stworzenia świata]” (ПРИІДЕТЕ БЛ҇ГОС[Л]АВЕНИІ ѾЦА МОЕГО НА …). 
Wśród zbawionych dzięki koronom i zdobnym szatom można rozpoznać Dawida 
jako starca z harfą w dłoniach oraz Salomona jako ciemnowłosego młodzieńca 
trzymającego rozwinięty rotulus z wersetem z Mdr 6, 21: „Czcijcie mądrość, by-
ście [królowali na wieki]” (ПОЧТИТЕ ПРЕМУДРОСТ ДАБЫ …). Nieco w głębi 
ukazani są Adam i prorok Daniel. Przed złotymi, bogato rzeźbionymi wrotami raju 
unosi się sześcioskrzydły ognisty cherubin z mieczem we wzniesionej dłoni, a za 
nimi wśród rajskiej roślinności ukazani zostali: dobry łotr, archanioł oraz Chrystus 
otoczony złotą mandorlą, wypełnioną błękitnymi obłokami. W górze, ponad nimi 
otwarte złote wrota prowadzą do granatowego i rozgwieżdżonego nieba. Podobne 
złote wrota znajdują się również w scenie powyżej i wiodą do tronu Boga. Na nim 
zasiadają na lewo Chrystus z ciemnymi włosami i brodą w koronie na głowie, na 
prawo zaś siwowłosy starzec w białych szatach. Głowy obu postaci otaczają nimby 
krzyżowe. Ponad nimi, pośrodku unosi się otoczony dwubarwną gwieździstą man-
dorlą gołąb jako obraz Ducha Świętego. Jest to zatem tradycyjne ujęcie Nowotesta-
mentowej Trójcy, gdzie Pierwsza Osoba reprezentowana jest przez Przedwiecznego 
z wizji Daniela. Trójosobowego Boga otaczają dwie mandorle: czerwona, kwadra-
towa, na rogach której ukazane zostały symbole ewangelistów, oraz błękitna, owal-
na, wypełniona – zgodnie z nowym zwyczajem – obłokami, a nie, jak dawniej, se-
rafinami i cherubinami. Antropomorficzne i uskrzydlone postaci aniołów niższych 
chórów stoją dookoła. To przedstawienie, podobnie jak pozostałe na tej ikonie, jest 
bardziej dynamiczne, mniej reprezentacyjne. Wszystkie postacie ukazane są w pół-
profilu, z głową skierowaną ku środkowi sceny: Chrystus i Przedwieczny zwracają 

22 Wyczerpujące opracowanie tematu Anastasis w malarstwie bizantyńskim przygotowała: A.D. 
Karsonis, Anastasis. The making of an Image, Princeton 1986. 
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się do sobie, aniołowie zaś Im się kłaniają. Jaskrawe i kontrastowo połączone barwy 
jeszcze bardziej ożywiają kompozycję. Dynamiczne przedstawienia na ikonie no-
wogrodzkiej nie wprowadzają widza w stan modlitewnej zadumy, każą mu za to 
podążać za akcją, jakby wędrował wraz ze zmartwychwstałym Chrystusem z grobu 
do Otchłani, a następnie, otwierając raz za razem złote drzwi, przez kolejne pozio-
my nieba, aż do najwyższego. Jest to bodaj najważniejsza różnica między ikonami 
pskowską i nowogrodzką. Pskowska przedstawia, nowogrodzka opowiada. Jest tu 
inaczej ukazany czas. Na ikonie pskowskiej wszystkie wydarzenia opisane w tropa-
rionie dzieją się poza czasem, w tym samym momencie, a na ikonie nowogrodz-
kiej – w czasie linearnym, ziemskim. 

Najprawdopodobniej niezależnie od Pskowa i Nowogrodu temat W grobie 
ciałem zaczęto ilustrować także w cerkwiach bałkańskich. Najstarszy zachowany 
przykład znajduje się na sklepieniu exonarteksu cerkwi Matki Boskiej w Grača-
nicy. Został namalowany zapewne w roku 1570, w czasie odnawiania monasteru 
z inicjatywy patriarchy serbskiego Makarija Sokolovića23. Niestety, malowidła zo-
stały znacznie zniszczone. Niemal w całości ocalała jedynie scena ukazująca Trójcę 
Świętą, umieszczona najwyżej, która odpowiadała słowom troparionu „a na tronie 
z Ojcem i Duchem byłeś” (il. 3). Nieco niżej, po lewej stronie, zachowała się postać 
dobrego łotra. Stoi on nagi, przykryty jedynie przepaską biodrową, z krzyżem na 
prawym ramieniu. Nie ulega wątpliwości, że na prawo od niego był ukazany Chry-
stus. Poniżej, również po lewej stronie widać mężczyznę pochylonego nad zacho-
waną fragmentarycznie postacią spoczywającą na sarkofagu. To fragment Opłaki-
wania. Niestety, dziś można się tylko domyślać, że tuż obok znajdowała się scena 
Zstąpienia do Otchłani.

Umieszczenia tematu W grobie ciałem na sklepieniu exonartekstu nie można 
wiązać wprost z praktyką liturgiczną, żadne bowiem z nabożeństw, w czasie któ-
rych ów troparion jest wspominany, nie odbywa się w tej części świątyni. Być może 
znalazł się on tu jako temat uzupełniający, dodatkowy i nowy, dla którego nie było 
miejsca w wypełnionych wcześniejszymi malowidłami wnętrzach cerkiewnych. 
Jednak takie wytłumaczenie byłoby wiarygodne, gdyby było to rozwiązanie jed-
nostkowe. A opisywany temat znajduje się w górnych partiach przedsionka także 
w cerkwi Matki Boskiej w Dragalewskim monasterze w Bułgarii. Cerkiew została 
wybudowana w roku 1476 przez bojara Radosława Mawyra, którego portret fun-
datorski z żoną i dwoma synami zachował się na ścianach pritworu24. Choć nie 

23 Б. Тодић, Грачаница, сликарство, Београд–Приштина 1988, il. 120. 
24 Г. Суботић, Охридска сликарска школа XV века, Београд 1980; tu za: С.M. Пејић, Во гробе 

плотски – аналогност и комплементарност речи и слике и место циклуса у простору цркве, 
[w:] Српски језик, књижевност, уметност, Зборник радова са VI међународног научног скупа 
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została ustalona data powstania malowideł w tej części cerkwi, ich cechy stylowe 
i ikonograficzne wykluczają wczesną, XV-wieczną metrykę. Oryginalność moty-
wów ikonograficznych scen składających się na treść troparionu wskazują na brak 
bezpośrednich powiązań ze wcześniejszymi, ale też i późniejszymi zachowanymi 
realizacjami tego tematu. Pierwszy werset hymnu ilustruje scena symboliczna, 
w której ciało zmarłego Chrystusa owinięte szczelnie w opaski pogrzebowe spo-
czywa w otwartym kamiennym sarkofagu. Adorują go aniołowie: po obu stronach 
dwaj antropomorficzni i uskrzydleni, w białych szatach, a pomiędzy nimi sześcio-
skrzydły cherubin. Svietłana Pejić motyw ten wyprowadziła z przedstawień Liturgii 
biskupów, gdzie oś ideową i kompozycyjną stanowi ołtarz, na którym Jezus – w ob-
razie Amnosa lub Melismosa – spoczywa na patenie, często adorowany przez istoty 
niebiańskie25. Warto zauważyć, że motyw Chrystusa w grobie, któremu pokłon skła-
dają anioły, stale występuje także na epitafiosach (rus. плащаница, płaszczanica), 
tj. tych tkaninach liturgicznych, które w czasie obrzędów Wielkiego Piątku i Soboty 
oznaczają Ciało Chrystusa i składane są najpierw w grobie, potem na ołtarzu. Pro-
cesja wynoszenia epitafiosu, symbolizująca pogrzeb Chrystusa, stała się pierwo-
wzorem dla Wielkiego Wyjścia, a więc tej części liturgii, w czasie której składane są 
na ołtarzu Święte Dary, po czym odmawiany jest tropar W grobie ciałem. Tak więc, 
wybrane przez malarzy przedstawienie reprezentujące pierwszy werset nie tylko 
w pełni obrazuje jego treść, ale także nawiązuje do właściwego momentu w liturgii. 
Za to drugie, umieszczone obok, u podnóża północnego skłonu kolebki sklepien-
nej, a mające ilustrować wers „w otchłani duszą jako Bóg” zupełnie nie odpowiada 
jego treści i przedstawia jedną z chrystofanii Jezusa: Ukazanie się niewiastom po 
zmartwychwstaniu. Tu, w centrum kompozycji stoi Chrystus ubrany w czerwony 
chiton i biały himation, a po obu stronach klęczą i stoją z wyciągniętymi rękami 
w geście adoracji niewiasty, trzy na lewo, dwie na prawo. Oczywiście bez badań 
konserwatorskich nie można wykluczyć późniejszych przemalowań zmieniających 
pierwotną koncepcję, jak też pomyłki malarzy, którzy szablon ze Zstąpieniem do 
Otchłani zastąpili podobną kompozycją o temacie chrystofanicznym. 

Dwie pozostałe ilustracje, Chrystus z łotrem w raju i Nowotestamentowa Trójca 
Święta, odpowiadające kolejnym wersom troparionu znajdują się po stronie po-
łudniowej, w dole kolebki sklepiającej przedsionek (il. 4). Ich ikonografia nie róż-
ni się od opisanych wcześniej. Gojko Subotić obecność tego cyklu w przedsionku 
cerkiewnym tłumaczył jego funeralnym charakterem, co podkreślało sąsiedztwo 
scen Sądu Ostatecznego umieszczonych poniżej, na ścianach północnej, wschod-

одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, ks. 3, Крагујевац 2012, s. 272, 
przyp. 3. 

25 С.M. Пејић, Во гробе…, s. 273. 
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niej i południowej26. Istotnie, według interpretacji Symeona z Tessaloniki, procesja 
Wielkiego Wejścia, na zakończenie której kapłan odmawia tropar W grobie ciałem 
stanowi nie tylko obraz pogrzebu Chrystusa, ale także Jego powtórnego przyjścia 
na Sąd Ostateczny27. Treści eschatologiczne tego obrzędu współbrzmią również 
w słowach troparionu, które ukazują czyny Jezusa między piątkiem a porankiem 
niedzieli paschalnej, tj. między śmiercią a zmartwychwstaniem. Ten niepojęty 
stan trwania między śmiercią a życiem wiecznym stał się dla wiernych obrazem 
ich losu i nadziei na wspólne przebywanie z Ojcem w niebie28. Należy pamiętać 
również, że w przedsionkach cerkiewnych odprawiano zwykle czyn otpiewania 
(gr. Νεκρώσιμος Ἀκολουθία) stanowiący część nabożeństwa pogrzebowego29. Co 
prawda, nie śpiewano wtedy troparionu W grobie ciałem, ale jego ilustracje przeka-
zujące treści eschatologiczne, rezurekcyjne i soteriologiczne mogły napełniać na-
dzieją żałobników, współtworząc misterium przejścia. 

Drugim miejscem we wnętrzu świątyni przystającym do treści troparionu 
W grobie ciałem jest prothesis, w którym w czasie liturgii wypowiadany jest po raz 
pierwszy. Najstarszy zachowany przykład znajduje się w monasterze św. Mikołaja 
w Nikolcu, dziś w miejscowości Bijelo Pole w północnej Czarnogórze, przy grani-
cy z Serbią, datowany na lata 80. XVI wieku30. Tu w jednym pasie na sklepieniu 
żertwiennika namalowane zostały od lewej: Opłakiwanie, Zstąpienie do Otchłani, 
Chrystus z dobrym łotrem w raju oraz Trójca Nowotestamentowa31. Dobór tema-
tów ilustrujących pojedyncze wersety hymnu, które zostały zapisane w górze scen, 
a także ich ikonografia są tradycyjne. Sposób ich ułożenia, zgodnego z porządkiem 
chronologicznym troparionu, podkreśla narracyjny charakter cyklu. Współtwo-

26 Г. Суботић, Охридска сликарска…, s. 118–119; tu za: С.M. Пејић, Во гробе…, s. 265. 
27 Patrologia Graeca, ed. J.P. Migne, t. 155, k. 727–728; H. Wybrew, The Orthodox Liturgy, The 

Development of the Eucharistic Liturgy in the Byzantine Rite, New York 1996, s. 164 i nn; Г.Й. Шульц, 
Візнтійська літургія. Свідчення віри та значення символів, tłum. Е. Колядюк, Львів 2002, s. 199 
(wg org. H–J. Schulz, Die byzantinische Liturgie: Glaubenszeugnis und Symbolgestalt, Trier 2000). 
Por. R. Taft, The Great Entrance. A History of the Transfer of Gifts and Other Pre-anaphoral Rites, 
Roma 2004, s. 210–213.Według polskiego przekładu Anny Maciejewskiej passus ten brzmi: „Dlatego 
wejście to oznacza jednocześnie powtórne przyjście Zbawiciela i złożenie [Go] do grobu, bo Jego, jak 
powiedziano, w przyszłym [świecie] będziemy oglądać, On będzie królestwem i radością, którą prze-
widział i przepowiedział również łotr oświecony na krzyżu, mówiąc: Pamiętaj o mnie, Panie, w Twoim 
królestwie”, por. Symeon z Tessaloniki, O świątyni Bożej, przekł. A. Maciejewska, Kraków 2007, s. 70. 

28 N. Constas, „To Sleep. Perchance to Dream”; The Middle State of Souls in Patristic and Byzantine 
Literature, “Dumbarton Oaks Papers”, 55, 2001, s. 91–124. 

29 Za uwagi dotyczące nabożeństw odprawianych w narteksie bardzo dziękuję abp. Andrzejowi 
Borkowskiemu i Witalijowi Michalczukowi. 

30 С.M. Пејић, Црква Светог Николе у Никољцу, Београд 2014, s. 50–94; С.M. Пејић, Во 
гробе…, s. 271–283. 

31 С.M. Пејић, Во гробе…, il. 1a. 
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rzą go również asymetryczne kompozycje trzech pierwszych scen oraz ukazywa-
nie postaci z półprofilu, a Chrystusa – na lewo jako inicjującego akcję w Otchłani 
i w raju. Jedynie w scenie Trójcy Nowotestamentowej, ostatniej, przeważają cechy 
reprezentacji. Na wspólnym tronie zasiadają tam Przedwieczny i Chrystus, mię-
dzy Ich głowami unosi się Duch Święty w obrazie gołębia. Pewność, że zostały tu 
ukazane dwie postaci Pierwszej Osoby Boskiej, dają nimby krzyżowe okalające 
Ich głowy. Ducha Świętego otaczają zaś dwa nałożone na siebie nimby kwadrato-
we. Dogmatyczny i reprezentacyjny charakter tego przedstawienia, w zestawieniu 
z narracyjnymi trzema poprzedzającymi go, może oznaczać osiągnięcie celu, za-
kończenie akcji i trwanie w bezczasowości. 

Kolejne przykłady omawianego cyklu rozmieszczone zostały na ścianach 
żertwiennika przez popa Strahinja z Budimlja w cerkwi monasteru św. Trójcy 
w Pljevlji i św. Stefana w Moračy w Czarnogórze32. Wybór scen i ich ikonografia 
w obu świątyniach jest taka sama. Niewielkie różnice wynikają gównie z innego 
rozmieszczenia malowideł we wnętrzu: w cerkwi w Pljevlji cykl pokrywa głównie 
sklepienie żertwiennika, w Moračy – jego ścianę południową. W obu przypadkach 
rozpoczyna go scena, w której Chrystus szczelnie owinięty w opaski pogrzebowe 
leży w kamiennym sarkofagu zagłębionym w zboczu skalistej góry. Nie jest to 
ani Opłakiwanie, ani scena o charakterze liturgicznym, jak w Dragalewskim mo-
nasterze. Przedstawienie to w sposób bardzo lakoniczny, ale i dosłowny ilustruje 
słowa „W grobie ciałem”. Na prawo od niego Zstąpienie do Otchłani. Tu Chrystus 
z ogromnym krzyżem w lewej dłoni przebija powalonego szatana, prawą ujmuje 
prawicę Adama, klęczącego w sarkofagu w prawym skraju sceny. Za nim stoi Ewa 
oraz inne postaci oczekujące na przyjście Zbawiciela. W cerkwi w Pljevlji w odręb-
nych kwaterach ukazane zostały dwie pozostałe sceny: Chrystus z dobrym łotrem 
w raju na południowym skłonie kolebki oraz Nowotestamentowa Trójca – na jej 
osi. Te przedstawienia nie różnią się od analogicznych opisanych wyżej, ostatnia 
zdaje się być nawet kopią sceny w Nikolcu. Przedwieczny i Chrystus, ukazani na 
wprost, zasiadają na tronie w niemal jednakich pozach, Ich głowy otaczają nimby 
w pisanymi w ramiona krzyży greckimi literami ΟΩΝ, stanowiącymi skrót od sta-
rotestamentowego imienia Boga, Jestem, który jestem (Wj 3, 14). Obaj podpisani 
są wspólnymi inicjałami IC XC, oraz tytułem СТАА ТРОИЦА umieszczonym nad 
głowami, rozdzielonym obrazem Ducha Świętego jako gołębia otoczonego dwoma 

32 С. Петковић, Манастир Света Тројица код Пљеваља, Београд 2008 (1. wyd.1974), s. 61–
62, tabl. II; М. Марковић, Пролог проучавању утицаја канона Велике Суботе на иконографију 
средњовековног сликарства, „Зборник радова Византолошког инсттута”, 37, 1998, s. 167–179, 
ryc. 2; С.M. Пејић, Во гробе…, passim, il. b.
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kwadratowymi nimbami ułożonymi w kształt dwubarwnej ośmioramiennej gwiaz-
dy. Ten schemat powtórzony został również w Moračy.

We wszystkich czterech opisanych tu bałkańskich cyklach troparionu w po-
dobny sposób ukazany został raj w scenie Chrystus z dobrym łotrem w raju. Zawsze 
jest to ogród zamknięty i ufortyfikowany, otoczony masywnym, kamiennym, zwy-
kle blankowanym murem. Opisana w Starym Testamencie bogata rajska roślinność 
tu reprezentowana jest przez jedno bądź dwa małe, rachityczne drzewa, a całą nie-
mal przestrzeń ogrodu wypełniają postaci Chrystusa i łotra. W cerkwi w Moračy 
równie lakoniczny obraz raju wzbogacony został o motyw czterech rajskich rzek, 
które wypływają przez otwory w murze. 

XVII-wieczne realizacje tego tematu w malarstwie ściennym znajdują się 
w cerkwiach monasterskich pw. Ofiarowania Bogurodzicy w Dobrićevie w Bośni 
i Hercegowinie oraz Zaśnięcia Bogurodzicy w Krupie w Chorwacji33. W obu świąty-
niach freski wykonał malarz z athoskiego Chilandaru, Georgij Mitrofanowicz34. Te-
maty ilustrujące treść hymnu rozmieszczone zostały głównie na sklepieniu prothesis. 
W Dobrićevie te partie malowideł mogły być przemalowane przez zografa Teodora, 
który zostawił swój podpis pod kompozycjami35. Tu w północnowschodniej części 
kolebki znajdowało się pierwotnie Złożenie do grobu, na lewo – Trójca Nowotesta-
mentowa, a poniżej – Zstąpienie do Otchłani36. Pierwsza scena ukazywała procesję 
pogrzebową Chrystusa prowadzoną przez anioła z kadzidłem w dłoni. Ze Zstąpienia 
do Otchłani zachowały się jedynie postaci królów starotestamentowych w prawym 
narożu sceny, a z Trójcy Świętej zarys postaci Chrystusa w zachodnim skraju. 

Na ścianie północnej prothesis cerkwi w Krupie wyraźnie widać błękitną man-
dorlę poprzecinaną promieniami, otaczającą pierwotnie postać Chrystusa, z której 
zachował się jedynie kraniec płaszcza unoszący się w powietrzu. To niewątpliwie 
pozostałości po Zstąpieniu do Otchłani. Po bokach widać zarysy postaci czekające 
na wyprowadzenie z Otchłani. Na szczycie ściany wschodniej Zdravko Kajmaković 

33 C.M. Пејић, Во гробе…, s. 272; szczegółowy opis malowideł z cerkwi w monasterze w Dobri-
ćevie por. A. Hadžimuhamedović, The architectural ensemble of the Monastery of the Presentation 
of the Virgin in Dobrićevo, Municipality Bileća, is hereby designated as a National Monument of 
Bosnia and Herzegovina, [online] <http://old.kons.gov.ba/main.php?id_struct=50&lang=4&action 
=view&id =2823>. Wirtualny model świątyni w Krupie z rozkładem malowideł: [online] <https://
sketchfab.com/3d-models/manastir-krupa-postojece-stanje-zidnih-oslika-f034d99f25454bf0bbf7b
4636b93aa14>.

34 З. Кајмаковић, Зограф Георгије Митрофановић, Сарајево 1977. 
35 Z. Kajmaković, S. Tihić, Manastir Dobrićevo – Problematika zaštite, „Naše starine VI, Annual 

of the National Institute for the Protection of Cultural Monuments and Natural Rarities of NR Bosnia 
and Herzegovina” Sarajevo 1959, 149.

36 Z. Kajmaković, S. Tihić, Manastir Dobrićevo…, s. 148, przyp. 10; A. Hadžimuhamedović, The 
architectural ensemble…, pkt. 150–153. 
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odczytał scenę Chrystus z łotrem w raju37. Te partie malowideł zostały prawie zu-
pełnie zniszczone, jednak w dole wyraźnie rysują się fragmenty parkanu rajskiego 
ogrodu. Po lewej zaś stronie stoi postać w długich szatach, to zapewne Chrystus 
ubrany w ciemny chiton i jasny himation. Niestety, malowidła w najwyższych par-
tiach ścian i sklepienia prothesis zostały całkowicie zniszczone. Ale jest tu wystar-
czająco dużo miejsca, by umieścić Złożenie do grobu bądź Opłakiwanie na skłonie 
zachodnim i Nowotestamentową Trójcę Świętą – na sklepieniu. 

W Bibliotece Akademii Rumuńskiej przechowywany jest XVII-wieczny ilu-
minowany rękopiśmienny Służebnik Archijerejski o sygnaturze 179038. Powstał on 
z polecenia i fundacji biskupa Stefana (metropolita ugrowołoski w latach 1648–
1653 i 1655–1668), zapewne w roku 1653, ale na pewno już po wydaniu Służebnika 
w klasztorze Dealu w roku 164639. Wśród bogatej dekoracji znalazły się ilustracje 
tworzące temat troparionu W grobie ciałem umieszczone na s. 24 r i 60v (il. 5, 6), 
po zakończeniu Wielkiego Wejścia i złożeniu Świętych Darów na ołtarzu w Świętej 
Liturgii Jana Złotoustego i Bazylego Wielkiego. Dobór i ikonografia scen znacznie 
różni się od opisywanych powyżej. Również ich układ i kolejność nie podąża – jak 
zwykle – za akcją. W centrum kompozycji umieszczony został tron, przed którym 
znajdują się anioły z pierwszej triady, nazwane tronami i przedstawione w formie 
czerwonych uskrzydlonych kół. Nad tronem otoczeni dużą owalną mandorlą uka-
zani zostali: u góry Przedwieczny w popiersiu jako siwowłosy starzec w białych sza-
tach i z nimbem krzyżowym, przed Nim biały gołąb – Duch Święty i poniżej Chry-
stus z gestem błogosławieństwa. Jest to ilustracja czwartego wersetu troparionu. Na 
prawo znajduje się motyw znany jako Król Chwały, ukazujący Chrystusa stojącego 
w sarkofagu, z zamkniętymi oczami, głową złożoną na ramieniu i rękami skrzyżo-
wanymi na piersi40. W sztuce bizantyńskiej motyw ten pojawił się w wieku XI 

37 З. Кајмаковић, Зограф Георгије…, s. 44–45, 76, 144, tu za: C.M. Пејић, Во гробе…, s. 272, 
przyp. 4. 

38 Slujebnicul arhieresc al mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei: realismul apusean în miniatura 
românescă din secolul al XVII-lea, opr. G. Dumitrescu, Bucareşti 2017

39 Ibidem, s. 242. 
40 Temat ten znany jest pod różnymi tytułami: Król Chwały (gr. Ο Βασίλευς της δόξης, rus. Царь 

славы), albo pol. Mąż Boleści (łac. Vir dolorum), Chrystus Umęczony, gr. Η Ακρα Ταπείνοσις, łac. Ima-
go Pietatis, rus. Уныние lub Смирение Нашого Господа. Przedstawienie to było szeroko omawiane 
w literaturze naukowej: G. Millet, Recherches sur l’iconographie de l’Evangile aux XIVe, XVe, XVIe siécles 
d’aprés les monuments de Mistra, de la Macedoine et du Mont – Athos, Paris 1916; J. Myslivec, Dvě stu-
die z dějin byzantského umění, Praha 1948; D.I. Pallas, Passion und Bestattung Christi in Byzans. Der 
Ritus – das Bold, Miscallanea Byzantina Monacensia 2, Munich 1965, s. 197 i nn.; S. Dufrenne, Image 
du décor de la prothése, „Revue des Études Byzantines”, 26, 1968, s. 297–310; T. Dobrzeniecki, Niek-
tóre zagadnienia ikonografii Męża Boleści, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 15, 1971; 
H. Belting, An Image and Its Function in the Liturgy: The Man of Sorrows in Byzantium, „Dumbarton 
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lub XII w wyniku albo uproszczenia scen Ukrzyżowania, Zdjęcia z krzyża, Opłakiwa-
nia lub Zmartwychwstania, albo przekształcenia kopii Całunu turyńskiego41. W za-
leżności od tego, jakim tytułem był podpisany oraz gdzie umieszczony niósł inne tre-
ści: pasyjne, liturgiczne, eucharystyczne, mistyczne, rezurekcyjne i eschatologiczne. 
Stojąca figura zmarłego Chrystusa ilustruje w jednym antynomicznym obrazie 
równocześnie Jego śmierć i życie. Na miniaturze rumuńskiego Służebnika nad 
Chrystusem w grobie ukazano uskrzydlone koła – anielskie trony – dla podkreśle-
nia ahistoryczności sceny. Obok umieszczono szkielet ludzki z kosą – popularny 
w ikonografii zachodniej wizerunek śmierci. Motyw ten znany też z cerkiewnych 
przedstawień Sądu Ostatecznego mógł zostać wprowadzony do ilustracji tropario-
nu dla podkreślenia prawdziwości śmierci Chrystusa. Na lewo od Trójcy Świętej 
ukazany został dobry łotr, w tradycyjnej formule ikonograficznej. Bardziej ory-
ginalna jest scena ilustrująca werset „w Otchłani duszą jako Bóg”. W prześwicie 
groty skalnej, na ramieniu krzyża wbitego w brzuch powalonego Szatana siedzi 
młodzieńczy Chrystus w żołnierskiej zbroi: w hełmie, półpancerzu, długich woj-
skowych butach, trzymając w dłoni oparte o ramię włócznię i trzcinę z nabitą na 
nią gąbką. O tym, że jest to Chrystus, przekonuje nimb krzyżowy wokół Jego gło-
wy. Motyw ten pojawił się na północy Rusi w XVI wieku, np. na ikonie Cztero-
dzielnej z Pskowa, w ilustracji troparionu „Jednorodzony Synu, i Słowo Boże…” 
i wywołał ostry sprzeciw diaka Iwana Wiskowatego. W XVI-wiecznej literaturze 
północnoruskiej można odnaleźć echa sporu na temat owego przedstawienia. Zi-
nowij z Otyni nazywa je „gorszącym mędrkowaniem”42, a metropolita Makary jako 
uzasadnienie jego akceptacji przytaczał fragment Księgi Mądrości (Mdr 5, 17–20): 
„Jak zbroję przywdzieją swą zapalczywość […] i jako miecz wyostrzy gniew nie-
ubłagany”43. Odrzucenie pretensji przeciwników nowych przedstawień na soborze 

Oaks Papers” 34–35, 1980–1981, s. 1–16, 1980–1981; Idem, The Image and Its Public in the Middle 
Ages. Form and Function of Early Painting of the Passion, New York 1990; P. Skubiszewski, „Złożenie 
do grobu” w dominikańskim tryptyku w Krakowie i zagadnienie przedstawień Chrystusa Umęczonego, 
„Biuletyn Historii Sztuki”, 60, 1998, nr 3–4, s. 315–351; G. Jurkowlaniec, Chrystus umęczon. Ikono-
grafia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa 2001; И.А. Шалина, Икона „Христос во гробе” 
и Нерукотворный образ на Константинопольской плащанице, [w:] Восточнохристианские 
реликвии, red. А.М. Лидов, Москва 2003, s. 305–336; A. Gronek, Treści przedstawień „Króla Chwa-
ły” w zachodnioruskiej sztuce cerkiewnej XV–XVI wieku, [w:] Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej 
Rzeczypospolitej, red. A. Gronek, A. Nowak, Kraków 2016, s. 9–26, il. 1–4. 

41 T. Dobrzeniecki, Niektóre zagadnienia, s. 77; H. Belting, An Image and Its Function…, s. 6; 
H. Belting, The Image and Its Public…, s. 105; И.А. Шалина, Икона „Христос во гробе”..., s. 305–336.

42 Ф. Калугин, Зиновий, инок Отенский и его богословско-полемические и церковно-
учительские произведения, СанктПетербург 1894, s. 262; tu tłum. za A. Sulikowska-Gąska, Spory 
o ikony…, s. 259. 

43 Л.А. Успенский, Богословие иконы…, s. 259; A. Sulikowska-Gąska, Spory o ikony…, s. 262. 
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moskiewskim w latach 1553–1554 pozwoliło na traktowanie ikony Czterodzielnej 
jako swoistego podlinnika, skąd w ciągu następnych dziesięcioleci malarze przej-
mowali zarówno pełne przedstawienia, jak i pojedyncze motywy44. Obraz Chrystu-
sa-żołnierza w wołoskim rękopisie należy uznać za przejaw wpływów malarstwa 
północnoruskiego. 

Na koniec warto zauważyć, że cykle ilustrujące tropar W grobie ciałem nie są 
znane na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Nie można jednak wykluczyć, że pro-
gramy malarskie żertwienników mogły być nim inspirowane. O takiej zależności 
w cerkwiach greckich przekonują badania Sussan Dufrenne45, a w mołdawskich – 
Władysława Podlachy46. W Polsce za przykład może służyć cerkiew św. Onufrego 
w Posadzie Rybotyckiej, gdzie w sanktuarium nad kamiennym żertwiennikiem 
znajdowały się przedstawienia Króla Chwały (gr. Basileus tes Doxes) i Czuwają-
cego Emanuela (gr. Anapeson) (il. 7); mogą one ilustrować pierwszy i trzeci wers 
omawianego troparionu47. Ponadto jego słowa bywały umieszczane na dużych po-
krowcach i epitafionach, okalając przedstawienia Opłakiwania i Złożenia do gro-
bu48. A zatem i te tematy mogły być wiązane z jego wersami, zwłaszcza pierwszym. 
Jednak problem inspiracji treścią troparionu, a nie jej obrazowania, znacznie wy-
kracza poza ramy realizowanego tu celu badawczego. 

44 В.Д. Сарабьянов, Символико-аллегорические иконы Благовещенского собора и их влияние 
на искусство XVI века, Москва 1999, passim.

45 G. Millet, Recherches…, s. 487–488; S. Dufrenne, Image du décor..., 300, 304 i nn. 
46 W. Podlacha, Malowidła ścienne w cerkwiach Bukowiny, Lwów 1912, s. 48.
47 A. Gronek, Opuszczone dziedzictwo. O malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybo-

tyckiej, Kraków 2015, s. 123 i nn. 
48 J. Tofiluk, Historia rozwoju i kształtowanie się Płaszczanicy (Epitafionu), „Elpis” 2003, 5/7/8, 

s. 17.
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SUMMARY
Agnieszka Gronek

The method of Depicting the Troparion In the grave with the Body 
in the Orthodox Art of the XVI–XVII Centuries

Keywords: liturgical songs, Orthodox painting, XVI century, XVII century, Russia, 
Balkans

The cycle of tropar In the grave with the body appeared in Orthodox 
painting in the XVI century. It was known in Northern Russia and the Bal-
kans, in icon, mural painting and illuminated manuscripts. Most often it was 
painted on the walls of narthex and prothesis. This placement was connected 
with the funeral meaning and eschatological sense of the song. This cycle 
usually consists of 4 scenes: Lamentation, Descent into Hell, Christ with the 
Good Thief in Paradise and The Holy Trinity.
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