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Hymny w ikonach Rzeczypospolitej

Malarstwo okresu późno- i postbizantyńskiego wyróżnia akcentowanie w co-
raz większym stopniu wątków maryjnych, z drugiej – tematów homiletyczno-hym-
nograficznych, związanych na ogół ze świętami maryjnymi. Rodowód tej ikono-
grafii jest naturalnie znacznie starszy, uwagę natomiast zwraca skala zjawiska i jego 
powszechność. Warto zauważyć jej wizualizację w ikonach dawnej Rzeczypospo-
litej, tym bardziej, że odróżniają je pewne osobliwości, które należy odnieść do 
przywiązania ikonografów do motywów tematycznych niespotykanych w innych 
ośrodkach sztuki prawosławnej1.

Cytaty konkretnych hymnów wpisywane są na zwoje hymnografów w dolnych 
ramach ikon Matki Bożej, gdzie stoją w towarzystwie proroków umieszczanych po 
bokach. Cała kompozycja takich przedstawień traktowana być może jako dzieło 
inspirowane hymnografią, gdyż Hermeneja zgromadzenie proroków z cytatami 
biblijnymi określała tematem Hymny Prorockie – Anothen hoi profettai2. Wskazy-
wano tu zatem nie na obecność hymnografów, ale właśnie proroków jako postaci 
związanych z twórczością hymniczną.

Prorocy występowali niemal powszechnie, zarówno na freskach, jak i na iko-
nach całego, szeroko rozumianego obszaru bałkańskiego. Władysław Podlacha 
w opisie fresków bukowińskich wskazał, że prorocy ze ścian przednawia otacza-

1 Wybór literatury: M.P. Kruk, Ikony XIV–XVI wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Krako-
wie = Icons from the 14th–16th centuries in the National Museum in Krakow, t. 1, Katalog = Catalogue, 
Kraków 2019, s. 215.

2 M.P. Kruk, The  Ἄνωθεν οἱ προφῆται in Dionysius’s Hermeneia, a source for the iconography of 
the Mother of God surrounded by prophets?, „Museikon” 1 (2017), s. 53–68.
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ją Marię z Jezusem na kopule zgodnie z treścią hymnów nazywanych z grecka 
Anothen hoi profettai3. Wiemy, że w istocie geneza pieśni jest znacznie starsza, 
aniżeli nowożytne odpisy Hermenei i przynajmniej tak dawna jak czas powsta-
nia dwóch najstarszych ikon, na których wyobrażono ten temat – jedna znajduje 
się w Ermitażu4 [il. 1], druga na Górze Synaj5 [il. 2]. Tekst przypisywany bywał 
Janowi Papadopoulosowi Koukouzelesowi z Wielkiej Ławry na Górze Athos (ak-
tywny w pierwszej połowie XIV w.) albo Janowi Kladasowi z kościoła Mądrości 
Bożej w Konstantynopolu (XIV/XV w.), przy czym nie można pomijać znaczenia 
pism patrystycznych jako literackiego źródła omawianego typu. Wiadomo wszak, 
że troparion Anothen hoi profettai, autorstwa, być może, patriarchy Konstantyno-
pola Germana I, zachował się w XI-wiecznym  Triodionie  z monasteru na Synaju 
(Sinait gr. 736, fol. 71) i że został on włączony do Kanonu Prorockiego czytanego 
w czasie pierwszej soboty Wielkiego Postu.

Wizje prorockie wiążą się z poszukiwaniem analogii między Starym i Nowym 
Testamentem, podkreślając wielką rolę Bożej Rodzicielki w planie zbawienia. Bu-
dują one wspólną płaszczyznę łączącą pisma świętego Atanazego z Aleksandrii, 
Efrema Syryjczyka, Cyryla Aleksandryjskiego Romana Melodosa, Sofroniusza, 
Andrzeja z Krety, Jana z Damaszku, Germana I, Teodora Studyty z homiliami 
serbskiego arcybiskupa i fundatora cerkwi w Peci (od 1324) Daniela II. Ojcowie 
Kościoła – w ślad za swoimi poprzednikami, zwłaszcza Efremem Syryjczykiem6 
– z upodobaniem stosowali w odniesieniu do Bogurodzicy wzniosłe tytuły i figu-
ry retoryczne, np. „złoty świecznik”, „żywa arka”, „wspaniały tron Pana” znanych 
z inskrypcji na ikonach. Zasługą Melodosa było zaś odrodzenie poetyckiej spuści-
zny greckiej starożytności, w którą tchnął nowe życie, zyskując miano „Pieśniarza” 

3 W. Podlacha, Malowidła ścienne w cerkwiach Bukowiny, Lwów 1912, s. 35.
4 Matka Boska tronująca z Jezusem w otoczeniu proroków, ikona, koniec XII – pocz. XIII w., 48,5 

x 37,0 x 2,7 cm, z Góry Athos, St. Petersburg, Ermitaż. Афонские Древности. Каталог выставки и 
фондов Ермитажа, opr. В.Н. Залесская, Санкт-Петербург 1992, Fig. III; M.P. Kruk, Zachodnioru-
skie ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem wieku XV–XVI, Kraków 2000, nr kat. III.3; Y. Piatnitsky, Icon 
with St Catherine and Scenes from her Life, [w:] Sinai. Byzantium. Russia. Orthodox Art. from the Sixth 
to the Twentieth Century, red. Yu. Piatnitsky, O. Baddeley, E. Brunner, M.M. Mango, [katalog wysta-
wy: The State Hermitage Museum St. Petersburg, VI 2000 – IX 2000, Cortauld Gallery Sommers Ho-
use, London, X 2000–II 2001], St. Petersburg– London 2000, poz. kat. S60 na s. 244–246, nr kat i fig. 
B-90: koniec XII w., 48,5 x 36,8 x 3,1 cm.

5 Matka Boska tronująca z Jezusem w otoczeniu proroków, 1. poł. XII w., 48,5 x 41,2 cm, Synaj, 
monaster św. Katarzyny. A.W. Carr, Icon with the Enthroned Virgin Surrounded by Prophets and Sa-
ints, [w:] The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, 
W.D. Wixom, [katalog wystawy w MMA], New York 1997, nr kat. i fig. 244 (dat. na lata 1080–1130); 
M.P. Kruk, Zachodnioruskie ikony …, nr kat. III.2.

6 Efremowi zazwyczaj oddaje się pierwszeństwo w zakresie maryjnej poetyckiej nomenklatury.
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(gr. Μελῶδος) i tytuł „Oratora Bożego” (gr. Θεορήτορ). Manifestowanie zgodności 
obu Testamentów znamionowało twórczość homiletyczną Kościoła niepodzielone-
go [il. 3]7. W malowidłach ściennych, ikonach i miniaturach idea ta była wyrażana 
poprzez atrybuty poszczególnych proroków, a w warstwie językowej – treść czer-
paną z homilii Ojców Kościoła.

W VIII i IX wieku, czyli w okresie aktywności największych hymnografów – 
św. Jana z Damaszku i Kosmy z Majumy (ok. 675–ok. 751) – powstało jednocze-
śnie wiele dzieł homiletyki maryjnej autorstwa wybitnych teologów. Niektórzy 
z nich, jak German I, podobnie Jan VII (ok. 650–707; papież od 705), pochodzenia 
greckiego, pisali o sobie, że są „sługami” Maryi, jakby odnosząc się do tytułu „Sługa 
Chrystusa” umieszczanego na monetach przez cesarza Justyniana II, panującego 
w latach 685–695 i 705–711. 

Czterej najbardziej uznani hymnografowie pojawiają się w pendentywach ko-
puł przednawia stanowiąc jakby odpowiednik ewangelistów otaczających Chry-
stusa w kopule nawy. Do najbardziej efektownych należą freski kościoła Chora 
w Konstantynopolu [il. 4] oraz cerkwi mołdawskich, lecz to przykłady już z epoki 
Paleologów. W ikonach ruskich powstałych nieco później prorocy i hymnografo-
wie przenoszą się niejako na ramy przedstawienia. Zobrazowani są w charaktery-
stycznym poruszeniu, fakt że hymnom o radosnym przesłaniu towarzyszy taniec, 
powoduje że postaci zdają się wykonywać niemal taneczne kroki, jak dla przykładu 
prorok Jeremiasz na ikonie z Paniszczowa [il. 5, 6]. Ich paralele odnajdujemy w ilu-
stracjach Psałterzy, a także w tradycji romańskiej, np. rzeźbie langwedockiej8. Śpie-
wanie psalmów, którym towarzyszy muzyka i taniec odsyła rzecz jasna do tradycji 
żydowskiej, którą chrześcijaństwo utrwaliło także w warstwie obrazowej. 

Źródłem tej radości jest to, co stanowi esencję owych ikon – apoteoza Aktu 
Wcielenia powiązana z wizualizacją Drzewa Jessego. W ten sam sposób radość tę 
wyraża Hymn na Narodzenie Bogurodzicy, przypisywany Romanowi Melodosowi, 
którego pierwszy wers został zapisany u dołu ikony synajskiej:

7 Matka Boska z Jezusem w otoczeniu proroków, płyta kamienna płaskorzeźbiona, k. XII w., 
Strzelno, kościół klasztorny norbertanek, kaplica św. Barbary. Z. Świechowski, Sztuka romańska 
w Polsce, Warszawa 1990, s. 73, il. 169: Autor rozpoznał w dziewięciu medalionach szerokiej ramy 
proroków, sugerując, że dwie postacie u dołu to Izajasz z najważniejszym z proroctw oraz Jan Chrzci-
ciel jako prekursor Chrystusa. Zagadkowa płyta mogła wg autora służyć jako przegroda chórowa po-
dobna do tych z kościoła św. Michała w Hildesheim i NMP w Halberstadt, Idem, Romanizm [Sztuka 
polska], Warszawa 2004, il. na s. 243.

8 Zob. M.P. Kruk, Concordia Veteris et Novi Testamenti w ikonie Hodegetrii w otoczeniu proroków 
w Czarnej k. Uscia Gorlickiego, [w:] Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe, red. A. Gronek, 
Kraków 2009 [Biblioteka Tradycji nr LXXXVI], il. 5.
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IѠAKEIM K’[AI] ANNA ETEKNOΓONHCAN
KAI ADAM K’[AI] EѴA HΛEѴΘEPѠΘHCAN

(Joachim i Anna poczęli, a Adam i Ewa zostali uwolnieni)9

Święty Józef, który stoi poniżej, trzyma zwój z kontynuacją hymnu, wyrażają-
cą wiarę w czystość Marii; zwiastowaniu tej chwały towarzyszą Adam i Ewa oraz 
Joachim i Anna. Parafraza hymnu w języku cerkiewnosłowiańskim znajduje się na 
dolnej ramie ikony Hodegetrii w otoczeniu archaniołów, proroków oraz Joachima 
i Anny z Terła (ukr. Терло) k. Chyrowa (ukr. Хирів) – MNK XVIII-30 na zwoju 
trzymanym przez Joachima i Annę, będących tym samym prefiguracją Adama 
i Ewy [il. 7]. Tekst obwieszcza radość rodzaju ludzkiego z powodu narodzin Marii 
– nazywany jest Troparionem na Święto Narodzenia Przenajświętszej Matki Boskiej, 
kondak, głos 4: 

Joachim i Anna (od) wstydu niepłodności, Adam i Ewa  
od klątwy śmiertelnej zostali uwolnieni, [przez], 

Przeczysta, święte narodziny Twoje. Dziś i my świętujemy, 
lud Twój od potępienia za grzechy wyzwolony wołając, 

Niepłodna bowiem rodzi Bogurodzicę i Karmicielkę życia naszego10.

Podobne frazy pojawiają się podczas przygotowywania liturgii eucharystycz-
nej, zarówno w rycie św. Bazylego, jak i św. Jana Chryzostoma11. Warto podkreślić, 
że wezwanie „Raduj się, Hodegetrio” zapisane zostało w tle ikony z Paniszczowa 
[il. 5].

W warstwie obrazowej omawianego typu przedstawieniowego dostrzec moż-
na zapożyczenia z innego hymnu, tj. Akatystu, który przez wielu badaczy uważa-
ny jest za właściwą inspirację wskazanych ikon. Widzimy to na przykładzie ikony 
z Florynki, w której mandorla otaczająca Marię ma swoje archetypy w malowidłach 
Bukowiny i Góry Athos. 

9 A.W. Carr, Icon with…, s. 372.
10 Tekst pojawia się w Minei na liturgii godzin 8 IX: ἐκ τῶν ΜΗΝΑΙΩΝ dai MINEI Σεπτέμβριος 

– Settembre (= Sussidi liturgici), Roma 2017, s. 70 (tekst grecki i włoski); [online] <www.liturgia.cer-
kiew.pl/docs.php?id=23 (tekst grecki i polski)]. Hymn tłumaczony z niewielkimi zmianami: Nauka 
o nabożeństwach prawosławnych, Warszawa 1938, s. 64; J. Kłosińska, Ikony, Kraków 1973, s. 169; B. 
Gumińska, Galeria „Sztuka cerkiewna dawnej Rzeczypospolitej”. Przewodnik, Kraków 2008, s. 36, zob. 
M.P. Kruk, Ikony XIV–XVI wieku …, s. 206.

11 Modlitwa przed świętymi wrotami: „Bramy miłosierdzia otwórz nam, błogosławiona Boguro-
dzico, abyśmy ufając Tobie nie zginęli, ale przez Ciebie zostali wybawieni z niedoli, Ty jesteś bowiem 
zbawieniem rodu chrześcijańskiego”. Wersja online: <www.liturgia.cerkiew.pl/euch/molebny/litie.pdf>. 

http://www.liturgia.cerkiew.pl/docs.php?id=23
http://www.liturgia.cerkiew.pl/docs.php?id=23
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W ikonach zachodnioruskich poza cytatami ksiąg prorockich właściwe, moż-
na by rzec, hymny znalazły się w tekstach demonstrowanych przez hymnografów. 
I tak, u św. Jana z Damaszku będzie to na ogół hymn Jaką Ci pieśń dostojną przynie-
sie nasza niemoc, jak tylko (radosną). Słowa te stanowią początek Kanonu Boguro-
dzicy na niedzielę rano, pieśń pierwsza, ton pierwszy: „Кую Ти достойную песнь 
наше принесет неможение? / точию обрадовательную, / ейже нас Гавриил 
тайно научил есть: / радуйся Богородице Дево, Мати Неневестная”12.

Cytat ten pojawia się u św. Jana w grupie ikon z drugiej połowy XV i pierwszej 
połowy XVI wieku, m.in. z Podhorodców (ukr. Підгopoдці, Muzeum Narodowe we 
Lwowie – dalej: НМЛ), Nowej Wsi (Muzeum Budownictwa Ludowego w Sa noku 
– dalej: MBLS), Brzegów Dolnych (НМЛ), Nagórzan (MBLS), Paniszczowa (Mu-
zeum Historyczne w Sanoku – dalej: MHS) [il. 8], Żeleźnicy (Rudek), powtarzany 
konsekwentnie w ikonach z drugiej połowy XVI wieku, m.in. z Liskowatego (НМЛ), 
ze Szklar (MHS), Trepczy (MBLS) i Polany Dobromilskiej (НМЛ). Pieśń ta bardzo 
przypomina znany powszechnie w Kościele bizantyńskim Hymn bożonarodzeniowy, 
zaczynający się od słów: Cóż możemy Ci ofiarować, Chryste, [Ty który] byłeś widziany 
na ziemi, jako człowiek. Był to sticheron idiomelon, rodzaj krótkiego hymnu śpiewa-
nego w wieczór wigilijny. Jego początkowe słowa stały się z czasem tematem odręb-
nego wizerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem, a także kompozycji przedstawiającej 
hołd Trzech Króli i wiernych z malowideł ściennych Grecji właściwej, Bałkanów oraz 
w kilku wypadkach z zachodniej Rusi, znanych jako Sobór Matki Bożej.

Osobna kompozycja, z którą związany był hymn, objawiła się według przeka-
zów w okresie paleologowskim w narteksie wewnętrznym kościoła św. św. Apo-
stołów w Salonikach (po roku 1315). W jej centrum znajduje się obraz Matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem w otoczeniu śpiewającego chóru – aniołów powyżej, a po lewej 
i prawej – Trzech Magów z darami i pasterzy. Poniżej Magów personifikacja Ziemi 
dźwiga skałę z grotą wewnątrz, naprzeciw zaś personifikacja pustyni unosi żłobek. 
Władysław Podlacha pisał już w 1912 roku:

[...] nie spotykamy się na Bukowinie z tak częstą na Zachodzie adoracyą dzieciąt-
ka przez pasterzy i aniołów w obrazach Narodzenia, ta bowiem scena znalazła 
opracowanie w osobnej komozycyi, mającej nazwę Soboru Bogarodzicy i widnej 
n.p. wśród fresków kalendarzowych Suczawicy przy dniu 26 grudnia. Kompozy-
cya przedstawia Maryę, siedzącą z dziecięciem u łona na podnóżkowym tronie 
w otoczeniu aniołów i bierze początek w średniowiecznej sztuce bizantyńskiej 
11–12. wieku, skąd przedostaje się do cerkiewnego malarstwa ruskiego, gdzie 
jest oznaczana słowami pieśni: <czto ti prinesem>13. [il. 9]

12 Tekst dostępny online: <https://azbyka.ru/bogosluzhenie/oktoih/okt01_u.shtml>.
13 W. Podlacha, Malowidła ścienne …, s. 76.
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Ten schemat kompozycyjny można zatem uznać za pierwowzór kilku ikon za-
chodnioruskich, określanych mianem Sobór Bogurodzicy z wieku XVI; powtarza 
go niemal dokładnie ikona z Cewkowa (MBLS) [il. 10], a inne stanowią jego mody-
fikacje. Tuż pod tronem Bogurodzicy zapisano natomiast nie tyle tytuł hymnu, co 
opis sceny z informacją, że oto Królowie (carowie) przynieśli Bogu dary.

Godny odnotowania jest incipit tzw. Hymnu anielskiego, należącego do dzie-
dzictwa pierwszego tysiąclecia na ikonie nowożytnej w zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Krakowie, gdzie ponad stajenką z nowo narodzonym Mesjaszem unoszą się 
aniołowie intonując pieśń Слава во вышниiхъ Б[о]гу i на зе[м]лї миръ (= Chwała 
na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój) (Łk 2,14)14 [il. 11]. Na ikonie zobrazowa-
no nie tylko Narodziny Chrystusa, ale też Przybycie i Pokłon magów, Ucieczkę do 
Egiptu, Mędrców przed Herodem, Rzeź niewiniątek oraz Elżbietę z Zachariaszem.

Drugim rangą hymnografem był Kosma z Majumy, przybrany brat św. Jana, 
któremu na ogół przypisywano hymn zaczynający się od słów O, przeświatły Ob-
łoku, Matko Boża. Przytoczony cytat pojawia się na tych samych ikonach z XV–
XVI wieku, co wskazane wyżej inskrypcje św. Jana, czyli na ikonie z Podhorod-
ców (НМЛ) [il. 12], Nowej Wsi (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu), Brzegów 
Dolnych (НМЛ), Paniszczowa (MHS) [il. 8], Żeleźnicy (Rudek), a także na ikonie 
z Buska, podczas gdy w Bełzie omawiany napis demonstruje św. Stefan. Trzyma go 
także w dłoniach św. Kosma na ikonie z Liskowatego (НМЛ) i Trepczy (MBLS) 
[il. 13]; na ikonie ze Szklar pojawia się u proroka Elizeusza.

W opracowaniu z 2000 roku stwierdziłem, że trudno wskazać bezpośrednie 
źródło wezwania na zwoju Kosmy ze względu na jego uogólniony sens – Maria 
określona jest tam jako „czysty obłok”15. Precyzyjne odczytanie cytatu, rozwinięcie 
go i odnalezienie dokładnego źródła okazało się możliwe dzięki analizie przykła-
dów, w których występuje w bardziej rozbudowanej wersji – na ikonach z Brzegów 
Dolnych i Nowej Wsi. Tekst zapisany jest w Molitwosłowie mniszym (Иноческий 
Молитвослов), zbiorze modlitw Ojców Kościoła jako pieśń dziewiąta Akatystu 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Акафист Господу Нашему Иисусу Христу). 
Śpiewa się ją podczas liturgii wieczornej we wszystkie dni tygodnia oprócz piątku, 
po powtarzających się wielokrotnie w akatyście słowach „Пресвятая Богородице, 
спаси нас” („Przenajświętsza Bogurodzico, zbaw nas)”: „О, пресветлый облаче, 
Мати Божия, нас побеждающия победи, державною Ти и всесильною 

14 Narodzenie Chrystusa, ikona, k. XVII – pocz. XVIII w., drewno, olej, tempera, srebrzenia, 
114,5x75 cm, MNK XVIII-59.

15 M.P. Kruk, Zachodnioruskie ikony…, s. 142.
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десницею, и сущим в скорбех предстани, обидимых заступи, и грехи разреши 
молитвенник Твоих: елика бо хощеши, можеши”16.

Zgodnie z informacją przekazaną przez prof. Aleksandra Musina napis na zwo-
ju może być interpretowany jako część kanonu Przeświętej Bogurodzicy zwanego 
Paraklesis. Moskiewski wydawca Teodor Polikarpow17 opisał go jako część jutrz-
ni świątecznej (gr. ἐξαποστειλάριον/eksapostilarion) śpiewanej przede wszystkim 
w trakcie święta ikony Matki Boskiej Gruzińskiej z 1698 roku. Zgodnie z legendą 
ikona trafiła do Rosji w 1629, była przechowywana w Monasterze Czernogórskim 
eparchii archangielskiej do 1654 roku, kiedy z powodu zarazy przeniesiono ją do 
Moskwy, gdzie w 1658 patriarcha Nikon ustanowił na jej cześć coroczne święto, 
przypadające 4 września.

Drugim przykładem jest kanon służby wieczornej odprawiany w poniedzia-
łek, we wtorek, w środę, sobotę i niedzielę. Sam hymn to jeden z troparionów śpie-
wanych po pieśni dziewiątej kanonu Bogurodzicy, oznaczony jako ostatnia pieśń 
kanonu (gr. καταβασία/katawasia), co wskazuje na jej genetyczny związek z eksa-
postilarionem, czyli hymnem śpiewanym po dziewiątej pieśni kanonu na jutrznię 
w dni świąteczne. Należy jednak podkreślić, że ten złożony kanon wszedł do prak-
tyki monastycznej w Rosji nie wcześniej niż w XIX wieku. Hymn zachował się jako 
oddzielna pieśń na jutrznię poniedziałku wielkanocnego w zbiorach pieśni staro-
obrzędowych z XIX, początku XX wieku. 

W świetle niniejszych rozważań istotne jest, że hymn ten w średniowiecznej 
ruskiej tradycji rękopiśmiennej jak dotąd nie został rozpoznany. W tym wymiarze 
tradycja staroobrzędowa może być pośrednią wskazówką, przemawiającą za jego 
dawnością, związaną ewentualnie z tzw. drugim wpływem południowosłowiań-
skim, który zaznaczył się w środowisku zachodnioruskim. W jednym wypadku 
tekst przypisany św. Kosmie jest odmienny od pozostałych cytatów, w tym proroc-
kich. Pojawił się na ikonie Hodegetrii w otoczeniu proroków z Muzeum Archidie-
cezjalnego w Przemyślu [dalej MAP, il. 14]18: „Аще непостыжи[й] сеѧ плод и[м] 
не[?]”19. To początkowe słowa troparionu czwartej pieśni kanonu na czwarty głos 

16 Przekład polski: „O, Przeświatły Obłoku, Matko Boża, tych, którzy chcą nas pokonać, pokonaj 
prawicą swoją, władczą i potężną, i zasmuconych w utrapieniu wspomóż, wstaw się za pokrzywdzo-
nymi, i oczyść z grzechów modlących się do Ciebie, jako że możesz wszystko, co zechcesz”. Tłum. 
moje – M.P.K. Иноческий Молитвослов. Правило на каждый день, Нарьян-Мар 2014, s. 37, 112, 
142; zob. Kruk, Ikony XIV–XVI wieku…, s. 273.

17 Фёдор Поликарпович Поликарпов-Орлов, koniec lat 60. lub pocz. 70. XVII w. – 12 [23] 
stycznia 1731.

18 M.P. Kruk, Zachodnioruskie ikony …, poz. kat. 34.
19 „Jeśli nie pojęty Jej Płód…”.
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na Zaśnięcie Przeświętej Bogurodzicy św. Jana z Damaszku, który także tutaj przy-
pisuje się Kosmie z Majumy. W pełnym brzmieniu: 

Аще и непостижный Сея Плод, Имже небеса  
быша, погребение прият волею яко мертв: како 

погребения отвержется, неискусобрачно Рождшая? 
В преставлении Твоем, Мати Божия, пространнейшее 

тело Твое и богоприятное ангельская воинства 
священными крилы трепетом и радостию покрываху20.

Wyjątkowość tej ikony podkreśla niemal równie unikatowy tekst na zwoju 
św. Józefa, którego analogię odnotowałem jedynie na ikonie ze Stroniowic (ukr. 
Стороневичі)21: Смотрѧше Д[у]ха С[в]ѧт[o]го въсел[…]22. Zdaniem Witali-
ja Michalczuka może to być parafraza czwartego irmosu kanonu Pięćdziesiątni-
cy z triodionu kwietnego (paschalnego), zaczynającego się od słów: „Смотряяй 
пророк / в последняя Твое Христе пришествие, вопияше: / Твою услышах 
Господи силу, / яко вся спасти помазанныя Твоя пришел еси”23.

Trzeci hymnograf, Józef Sycylijczyk, na ogół przypominał hymn znany z li-
turgii św. Jana Chryzostoma: „Godne jest zaprawdę (wielbić Cię, Bogurodzico)”, 
w pełnej wersji:

Zaprawdę godne jest wielbić Cię, Bogurodzico, zawsze Błogosławioną i Naj-
czystszą, i Matkę Boga naszego. Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porówna-
nia Chwalebniejszą od Serafinów, Któraś bez zmiany zrodziła Boga Słowo, Cie-
bie, prawdziwą Bogurodzicę, wysławiamy24.

Cytat Józefa pojawia się na ikonach z XV–XVI wieku z Podhorodców (НМЛ) 
[il. 15], Nowej Wsi (MBLS), Brzegów Dolnych (НМЛ), Nagórzan (MBLS), Panisz-
czowa (MHS), Żeleźnicy (Rudek), Buska, Liskowatego (НМЛ). Jest także na ikonie 

20 „Jeśli niepojęty Jej Płód, zesłany z Niebios,/przyjął śmierć ze swojej woli i stał się martwy, 
to jak śmierci/uniknie sama Bogurodzica?/w Twoim Zaśnięciu, Matko Boża, najczcigodniejsze ciało 
Twoje zastępy anielskie /pokrywają w trzepocie świętych skrzydeł z radością”. Tłum. – M.P.K. Tekst 
online: <https://hram.ros.ua/uspenie-bogoroditsyi-chto-myi-slyishim-v-hrame/>.

21 Ibidem, poz. kat. 9.
22 „Widząc Ducha świętego wcielenie…”.
23 „Prorok, patrząc / na Twoje ostatnie przyjście, zawołał: / O Panie, usłyszałem/poczułem Twoją 

moc, / że przyszedłeś zbawić wszystkich swoich pomazańców”. Tłum.  – M.P.K. 
24 Boska liturgia świętych Ojców naszych Jana Złotoustego i Bazylego Wielkiego,  [w:] Św. Jan 

Chryzostom, Wybór pism, tłum. H. Paprocki, W. Kania, wstęp i opr. H. Paprocki, A. Słomczyńska, 
s. 100 (cytat w nieco zmodyfikowanej formie).
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ze Szklar (MHS), z Terła (НМЛ) i Trepczy (MBLS). Na ikonie z Doliny zwój trzy-
ma św. Stefan, a na ikonie z nieznanej miejscowości w MAP  – Symeon.

Najbardziej zagadkowym hymnografem z ikon zachodnioruskich jest św. Ste-
fan, który nie miał przypisanego „własnego” tekstu, co niewątpliwie wiązało się 
z tym, że nie należał do czterech wybranych hymnografów bizantyńskich25. Naj-
częściej demonstrował zwój ze słowami hymnu zapisanego w liturgii eucharystycz-
nej według św. Bazylego: „W Tobie raduje się, o Radosna, (stworzenie wszelkie, 
archangielski sobór i ród człowieczy)”. Powyższy tekst można rozpoznać u hymno-
grafa na najstarszych ikonach zachodnioruskich, datowanych na drugą połowę XV, 
pierwszą połowę XVI wieku [il. 6], lecz już w drugiej połowie XVI i w XVII wie-
ku bardzo często pojawiał się na zwoju rozpostartym między Joachimem i Anną. 
Na ikonie z Weremenia demonstruje go Joachim [il. 16], na ikonie w MAP prorok 
Amos. Na innych św. Stefan miał zwój z incipitem z liturgii św. Jana Chryzostoma. 

Sytuacja św. Stefana Hymnografa jest szczególna. Czterema wybranymi hym-
nografami bizantyńskimi byli święci: Jan Damasceński, Kosma z Majumy – jego 
przyrodni brat – Józef Sycylijczyk oraz Teofan Hymnograf. Ta czwórka występuje 
regularnie w pendentywach kopuł przednawia cerkwi m.in. Grecji właściwej, Ser-
bii, Wołoszczyzny i Mołdawii. Otacza wieńczący kopułę wizerunek Marii Oranty 
z Chrystusem Emmanuelem na piersiach. Schemat ten, obecny w katolikonie mo-
nasteru Chrystusa Zbawiciela w Konstantynopolu (gr. Chora, tur. Karyie Djami), 
datowanym na lata 1320–1321, stał się więc powszechny na Bałkanach i w Moł-
dawii. Święty Stefan w tym zestawieniu nie pojawia się ani na freskach, ani na iko-
nach, poza ikonami z Rusi Czerwonej, gdzie zachowało się kilkanaście przedsta-
wień z XV–XVI wieku, na których zastępuje on Teofana. 

Wydaje się, że można nareszcie pokusić się o wyjaśnienie przyczyn zastępo-
wania św. Teofana Stefanem Hymnografem we wskazanych ikonach. Powodem – 
na co zwrócił uwagę Witalij Michalczuk – miałaby być reforma liturgiczna, która 
objęła ziemie ruskie Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie w drugiej 
połowie XV stulecia i obowiązywała do połowy następnego wieku. Polegała 
przede wszystkim na zamianie ustawu (reguły) studyckiego ustawem (regułą) je-
rozolimskim, a na ten właśnie czas przypada zwiększona liczba typikonów jerozo-
limskich26. Jan Stradomski zauważył, że już we wstępie jednego z tych kodeksów 

25 Zob. Ibidem, s. 265–269; M.P. Kruk, Hymnograf Stefan czy hymnograf Teofan. Problem iden-
tyfikacji pieśniopiewcy w ikonach zachodnioruskich, „Series Byzantina” II [Studies on Byzantine and 
Post-Byzantine Art.], 2004, s. 129–154.

26 Stradomski pisze: „W polskich zbiorach rękopisów cerkiewnosłowiańskich, które obejmują 
dziś nieco ponad tysiąc obiektów katalogowych, zachowało się niespełna trzydzieści typikonów, nie 
licząc kilku egzemplarzy mocno zdefektowanych oraz strzępów pojedynczych kart. W przeważającej 
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wskazuje się syryjsko-palestyńskie pochodzenie zamieszczonych w nim regulacji; 
nowy porządek wprowadził m.in. nocne czuwanie oraz obowiązek gromadzenia 
się mnichów i przebywania razem, co oznaczało zwrot ku athoskiemu modelowi 
wspólnotowemu27. Jak twierdzi badacz, dochodziło również do adaptacji nowego 
kształtu obrządku „z całym jego muzykalnym i poetyckim bogactwem” w litur-
gicznej praktyce zwykłych cerkwi parafialnych, co nadawało prawosławiu jeszcze 
bardziej monastyczny charakter28. Można domniemywać, że wprowadzeniu tego 
rytu sprzyjała działalność metropolity Grzegorza Cambłaka, połączona z promo-
waniem świętych wymienionych w minejach, m.in. św. Paraskiewy-Petki29. 

Monastery w Rzeczypospolitej miały wcześniej profil bardziej anachoretyczny, 
więc omawiana zmiana była bardzo istotna. Wspólnotowy wymiar nocnego czu-
wania podkreślony był właśnie w żywocie św. Stefana Sabaity. Zdaniem Witalija 
Michalczuka waga i znaczenie niedzielnego całonocnego czuwania zyskały w nim 
specjalny ustęp, a zarazem był to najważniejszy wyróżnik reguły jerozolimskiej30. 
Czuwanie to jest zdecydowanie nowością, tak samo jak wspólnotowe nabożeństwa 
niedzielne i świąteczne. Prawdopodobnie ta forma liturgii, zmiana jej doświadcza-
nia, przekształciła się w nową formułę artystyczną, czemu świadectwo daje przed-
stawiona wyżej ikonografia złożonych ikon przełomu XV i XVI wieku. Reforma 
w monastycznych ośrodkach obszaru dawnej Rzeczypospolitej dokonała się za 
sprawą tradycji athoskiej, która wkroczyła na te tereny przez pośrednictwo moł-
dawskich klasztorów, pozostających w stałej łączności ze Świętą Górą31.

części są to szesnasto- i siedemnastowieczne kopie ruskiej redakcji typikonu jerozolimskiego, głównie 
miejscowej proweniencji, choć niekiedy z wyraźnymi śladami wpływu tradycji bałkańskiej. Stosun-
kowo późne pochodzenie naszych zabytków objaśnia fakt, dlaczego w polskich zbiorach nie ma ani 
jednej kopii ustawu typu studyjskiego. W dwóch przypadkach nasze kodeksy uzupełnione są o do-
datkowo wydzielone części, które odnoszą się do typikonu Świętej Góry Athos i zawierają świadectwa 
liturgiczno-dyscyplinarnej tradycji jej monasterów i pustelni”. J. Stradomski, Typikon Świętej Góry 
Athos w rękopisach cerkiewnosłowiańskich w Polsce, [w:] Święta Góra Athos w kulturze Europy. Europa 
w kulturze Athosu, red. M. Kuczyńska, Gniezno 2009, s. 149.

27 Ibidem, s. 149–151.
28 Ibidem, s. 155.
29 M.P. Kruk, Gregory Tsamblak and the Cult  of Saint Parasceva, [in:] Byzantium, New Peoples, 

New Powers: The Byzantino – Slav Contact Zone, of the Ninth to the Fifteenth Century [Byzantina et 
Slavica Cracoviensia, V], ed. M. Kaimakamova, M. Salamon, M. Smorąg Różycka, Dedicated to the 
Memory of Anna Różycka Bryzek, Cracow 2007, s. 331–348.

30 „Typikon jerozolimski poprzez całonocne czuwanie podkreśla wymiar niedzieli jako dnia 
zmartwychwstania”. W. Michalczuk, Atrybucja XVI-wiecznych ikon wywiezionych z Chełma do Mu-
zeum Ławry Kijowsko-Peczerskiej w okresie II Wojny Światowej – scalenie i rekonstrukcja zespołu naj-
starszych ikon klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej, [w:] Wielkie powroty, red. Arch. Piotr (Dawidziuk) 
i in., Jabłeczna 2021, s. 198. 

31 Ibidem, s. 197; J. Stradomski, Typikon Świętej Góry Athos…, s. 147–155.
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 Można dostrzec związek między natężeniem pojawiania się na przełomie XV 
i XVI wieku rękopisów z regułą athoską a ikonami Hodegetrii w otoczeniu proro-
ków i hymnografów. Zarówno w regule jerozolimskiej, jak i na ikonach podkreślo-
na została kolektywna radość z Aktu Wcielenia, co pośrednio świadczy, że ikony 
te należy wiązać z kręgiem monastycznym. Zawarta w nich głębia teologicznych 
treści także powinna być argumentem przemawiającym za tą tezą. Znamienne, że 
ikona w Jabłecznej, datowana na lata 30. XVI wieku, powstaje w czasie, gdy miesz-
czanie brzescy (1527) dokonują nowej fundacji związanej z przejściem na typikon 
jerozolimski!32 Początek tych przemian uchwytny jest w dramatycznych wydarze-
niach na Bliskim Wschodzie, przypomnianych przez Hansa-Wilhelma Haussiga: 

Z chwilą podboju Syrii, Palestyny i Egiptu rozpoczął się wielki potok uchodźców, 
który nieledwie zalał Azję Mniejszą, Konstantynopol i bizantyńską południową 
Italię. Uchodźcy z podbitych prowincji, którzy opuszczali rodzinne strony, by 
znaleźć się na obszarze Cesarstwa pozostającym pod rządami bizantyńskimi, 
byli to przeważnie mnisi i zwolennicy ruchu monastycznego33.

Wiadomo, że z Palestyny do Konstantynopola przenikały nowe koncepcje li-
turgiczne. Dużo powstałych wówczas w stolicy dzieł było dziełami mnichów lub 
mnichom je poświęcano34. Niemniej, wciąż brak wśród nich postaci wspomniane-
go Sabaity, którego ikonografia najwyraźniej się nie ukształtowała w przeciwień-
stwie do innych hymnografów, aż do czasu jego pojawienia się na ikonach ruskich. 
Co znamienne, niemal każdy z hymnów demonstrowany na ikonach przez po-
szczególnych hymnografów doczekał się w późnym Bizancjum i okresie pobizan-
tyńskim osobnej wizualizacji. Tak było z pieśnią „Jaką pieśń przyniesienie Ci nasza 
niemoc” i słowami liturgii św. Bazylego. Ikony określone mianem „W Tobie raduje 
się (’Epι toι xaιpeι)” pojawiły się w malarstwie obszaru Bałkanów i Grecji właściwej 
stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XVI, tj. w epoce pobizantyńskiej. Zwią-
zane były z ostatnią liczącą się szkołą malarską, tzw. italo-kreteńską. Jej przykła-
dem jest XVI-wieczna ikona z Krety Georga Klotzasa35 [il. 17] albo XVII-wieczne 
dzieło Francheska Kavertzasa (gr. Φραντζέσκος Καβερτζάς, 1590/1600–1648)36 [il. 

32 W. Michalczuk, Atrybucja XVI-wiecznych ikon…, s. 197.
33 H.W. Haussig, Historia kultury bizantyńskiej, tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 1969, s. 157.
34 P. Hatlie, The Monks and Monasteries of Constantinople ca. 350–850, Cambridge 2007, s. 409. 

Zob. M.P. Kruk, Ikony XIV–XVI wieku…, s. 270–271.
35 George Klotzas, ikona, XVI w., drewno, tempera, 71,5x47 cm, Wenecja, Instytut Grecki Stu-

diów Bizantyńskich i Postbizantyńskich, nr inw. 28. Ikonę ofiarowała Instytutowi grecka kolonia 
w Wenecji w roku 1953 – Byzantine Art. a European Art, red. M. Chatzidakis, [katalog wystawy: Zap-
peion Exhibition Hall 1 IV–15 VI 1964], Athens 1964 kat. 272, koment. D. Charalambous–Mouriki.

36 Franghias Kavertzas, W Tobie raduje się, Paryż, ikona, 1615–1648, drewno, tempera, 58x55 
cm, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris [domena publiczna].
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18]. Centrum wyobrażenia wypełnia Matka Boża z Jezusem w promienistej glorii 
pod baldachimem podtrzymywanym przez dwóch serafinów, a dookoła, w kon-
centrycznych kręgach, tematy inspirowane hymnem Akatyst, sceny dodekaortonu, 
wybrane epizody z Księgi Rodzaju oraz cykl zodiakalny. Kwaterę dolną zajęli święci, 
prorocy, hierarchowie, sędziowie i męczennicy zebrani w czterech grupach usytu-
owanych naprzeciw siebie, które rozdziela motyw Jerozolimy. Kompozycję uzupeł-
nia szereg greckich inskrypcji z Akatystu.

Słowa z liturgii eucharystycznej św. Jana Złotoustego „Godne jest” („Dostoj-
no jest”) szczególnie często ilustrowały ikony Rusi środkowej i północnej, więc 
spoza granic Rzeczypospolitej. Znajdują się tam m.in. tonda na obrzeżu z wize-
runkiem Marii Nikopoi na tle prostokątnej mandorli z symbolami ewangelistów 
w narożach i wpisanego wraz z nią w pole środkowe ruskiej ikony procesyjnej ze 
wsi Worobiowo (1531)37. Tematy takie jak Sofia-Mądrość Boża, czy Dostojno jest, 
są szczególnie związane właśnie z pobizantyńskimi ikonami Rusi środkowej. Ty-
powe stały się zwłaszcza od drugiej połowy XVI wieku, co Josef Myslivec tłuma-
czył zapotrzebowaniem zgłaszanym przez moskwian w związku z koniecznością 
odnowienia świątyń stolicy spalonej podczas wielkiego pożaru 1547 roku38. Iwan 
Groźny zamawiał je w sąsiednich ośrodkach, posiadających długą tradycję ma-
larską, to jest w pracowniach Nowogrodu i Pskowa. Jedna z ikon do cerkwi Zwia-
stowania, o temacie Dostojno jest wykonana została w warsztacie nowogrodzkim. 
Ikony wykorzystujące fragmenty wyżej wymienionych hymnów liturgicznych na 
Rusi środkowo-północnej zwyczajowo określano mianem Pochwały Matki Bożej, 
jak np. ikonę z początku wieku XV, na której Matka Boska na tronie jest otoczona 
chórami anielskimi oraz zgromadzeniem świętych, pomiędzy którymi wyróżnia 
się św. Jan Damasceński ze zwojem i pierwszymi słowami hymnu: „W Tobie ra-
duje się”39. Co charakterystyczne dla ikon tego obszaru, pośród zastępu świętych 
umieszczono wielu świętych lokalnych, przemieszanych z patriarchami biblijnymi, 
ewangelistami i świętymi znanymi w całym Kościele wschodnim – św. św. Onu-
frym Wielkim, Sergiuszem z Radoneża, Warłaamem, Bazylim Wielkim, Dawidem, 
Melchizedekiem, Piotrem i Pawłem, męczennikami: Jerzym, Dymitrem, Katarzyną 
i Paraskiewą. Znanym przykładem takiej ikony jest dzieło z moskiewskiego Soboru 
Zaśnięcia z połowy XVI wieku [il. 19]. Inny przykład tego typu kompozycji to iko-

37 Ikona środkoworuska, 1531, Moskwa, własność prywatna. E. Ros, Iconografía mariana bizan-
tino-rusa, Barcelona, il. na okładce.

38 J. Myslivec, Liturgické Hymny jako námìty ruských ikon, „Byzantinoslavica” 3 (1931), s. 462, 465.
39 Ikona, dr. temp., szkoła pskowska?, pocz. w. XV, 51 x 54 cm. В.І. Антонова, Древнерусское 

искусство в собрании Павла Корина, Москва 1966, il. 28.
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na czterodzielna o bardzo skomplikowanej ikonografii w zbiorach MNK [il. 20]40. 
Temat każdej z czterech kwater poświęconej tematyce maryjnej określa zapisana 
u góry inskrypcja, stanowiąca kolejny wers hymnu maryjnego z liturgii św. Jana 
Złotoustego „Godne jest…”, sławiącego Bogurodzicę i Akt Wcielenia:

I.  Досто[йно]e е[с]ть ѩко во истину блажити тѩ, Б[огороди]цe 
(= Godne jest zaprawdę wielbić Ciebie Bogurodzico)

II.  Присно блаженную, и Пренепоро[ч]ную Матерь Бога нашего. 
(= Zawsze Błogosławiona i Najczystsza Matka Boga naszego)

III. Честнеїшу Херуви[м] и Славнѣйшую во [и]стину Серафим 
(= Czcigodniejsza od Cherubinów, sławniejsza zaprawdę od Serafinów)

IV.  без истлѣниѩ Б[о]га Слова рожьшую,  
(= Któraś bez zmiany zrodziła Boga Słowo, Ciebie,

 сущую Богородицу Тя величаем 
prawdziwą Bogurodzicę, wysławiamy) [tłum. M.P.K.].

Istnieje zatem cała grupa ikon o tematyce osadzonej w tradycji hymnograficz-
nej, o charakterze dydaktycznym, podkreślających zarazem związek obu Testamen-
tów, podobnie jak ikony Matki Boskiej w otoczeniu proroków, określanych na Rusi 
mianem Pochwała Bogurodzicy. Jak podkreślił Władimir D. Sarabjanow, trudno 
powiedzieć, na ile te tematy były wiodące w drugiej połowie XVI wieku, niemniej 
zauważalny jest ich intensywny przyrost ilościowy w tym właśnie okresie. Zdaniem 
Nadeżdy Piwowarowej, pojawienie się tych ikon należy łączyć ze środowiskiem 
moskiewskiego duchowieństwa nadwornego połowy XVI wieku, same innowacje 
zaś zostały zaakceptowane przez cara Iwana Groźnego. Ikony o tak bogatej iko-
nografii, czerpiące często inspiracje z hymnografii liturgicznej, wypracowywane 
w ciągu wieków XV i XVI, należały, zdaniem autorki, do nurtu teologiczno-dydak-
tycznego, ta konkretna zaś ilustrowała hymn św. Jana Złotoustego, śpiewany mię-
dzy modlitwą proszalną do Boga (epiklezą) o poświęcenie świętych darów przez 
Ducha Świętego a obrzędem komunii świętej.

40 Godne jest, tetraptyk – ołtarzyk składany, przenośny (ros. складень), Księstwo Moskiewskie, 
k. XVI–pocz. XVII w., drewno, tempera, złocenia (nimby i tła każdej ikony), 28x24x2 cm (97 cm po 
rozłożeniu), nabyta ze zbiorów PAU, 1902, MNK nr inw. XVIII-130a-d. M.P. Kruk, Ikony XIV–XVI 
wieku …, poz. 24.
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SUMMARY  
Mirosław Piotr Kruk  

Hymns in Icons of Polish-Lithuanian Commonwealth

Keywords: liturgical hymns, liturgical reforms, Saint Stephen the Hymnographer

Art of the late and post-byzantine period is distinguished by the accen-
tuation of Mariological themes to an increasing extent, on the one hand, and 
homiletic and hymnographic themes on the other, also generally associated 
with Marian feasts. The pedigree of this iconography is naturally much older, 
while the scale of the phenomenon and its universality draws attention. Their 
presence in the icons of the old Polish state is noteworthy, all the more so 
because they are distinguished by certain iconographic peculiarities, either 
related to attachment to variants not found in other centers of Orthodox art 
or possibly resulting from longer exposure to Western tradition. The presen-
ce of St. Stephen the Hymnographer, on the other hand, can be explained by 
the liturgical reform involving the introduction of the Jerusalem Typikon in 
place of the older Studite tradition.
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Il. 1. Matka Boska tronująca z Jezusem w otoczeniu proroków, ikona,  
koniec XII – pocz. XIII w., z Góry Athos, St. Petersburg, Ermitaż,  

wg Афонские Древности…, fig. III.



Il. 2. Matka Boska tronująca z Jezusem w otoczeniu proroków, 1. poł. XII w., Synaj,  
monaster św. Katarzyny, wg A.W. Carr, Icon with the Enthroned Virgin…, nr kat. i fig. 244.



Il. 3. Matka Boska z Jezusem w otoczeniu  
proroków, płyta reliefowa, XII w.,  
Strzelno, klasztor SS. Norbertanek  
(wg Z. Świechowski, Romanizm…, il. na s. 243).

Il. 4. Malowidła ścienne w kaplicy (gr. 
παρεκκλήσιον – parekklesion) kościoła  
Chora w Konstantynopolu, 1315–1320  
(fot. domena publiczna).



Il. 5. Matka Boska Hodegetria w otoczeniu archaniołów, proroków, hymnografów,  
Joachima i Anny, ikona, 1500–1540, poch. ze wsi Paniszczów,  

Muzeum Historyczne w Sanoku, nr inw. MHS 991  
(fot. M.P. Kruk 2016).



Il. 6. Matka Boska Hodegetria w otoczeniu archaniołów, proroków, hymnografów,  
Joachima i Anny, ikona – fragment, 1500–1540, poch. ze wsi Paniszczów,  
Muzeum Historyczne w Sanoku, nr inw. MHS 991 (fot. M.P. Kruk 2016).

Il. 7. Joachim i Anna demonstrujący tekst hymnu na Boże Narodzenie, fragment ikony:  
Matka Boska Hodegetria w otoczeniu archaniołów, proroków, hymnografów, Joachima i Anny, 

krąg malarzy ikon Hodegetrii z Terła, Bełza, Buska i Jabłecznej, lata 1540–1560,  
poch. ze wsi Terło pod Chyrowem, Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. XVIII-30  

(wg M.P. Kruk, Ikony XIV–XVI wieku…, poz. 17).



Il. 8. Matka Boska Hodegetria w otoczeniu archaniołów, proroków, hymnografów,  
Joachima i Anny, ikona – fragment, 1500–1540, poch. ze wsi Paniszczów,  
Muzeum Historyczne w Sanoku, nr inw. MHS 991 (fot. M.P. Kruk 2016).

Il. 9. Sobór Matki Boskiej, Suczawica, fresk, k. XVI w.,  
(domena publiczna).



Il. 10. Sobór Matki Boskiej, ikona, 1570–1590, poch. ze wsi Cewków,  
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, nr inw. MBL 3069,  

(wg Ikona karpacka. Album wystawy „Ikona karpacka“ w Parku Etnograficznym w Sanoku, 
red. J. Czajkowski, teksty: J. Czajkowski, R. Grządziela, A. Szczepkowski, Sanok 1998, il. 18).



Il. 11. Narodzenie Chrystusa, ikona, k. XVII – pocz. XVIII w.,  
Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. XVIII-59 (fot. MNK).



Il. 12. Matka Boska Hodegetria w otoczeniu archaniołów, proroków, hymnografów, Joachima 
i Anny, ikona – fragment, 1450–1500, poch. ze wsi Podhorodce (ukr. Підгородці),  

Muzeum Narodowe we Lwowie, nr inw. НМЛ-262 (fot. M.P. Kruk 2016).

Il. 13. Matka Boska Hodegetria w otoczeniu archaniołów, proroków, hymnografów,  
Joachima i Anny, ikona – fragment, 1570–1590, poch. z Trepczy k. Sanoka,  
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, nr inw. 8597 (fot. M.P. Kruk). 



Il. 14. Matka Boska Hodegetria w otoczeniu archaniołów, proroków, hymnografów,  
Joachima i Anny, ikona – fragment, 1540–1560, pochodzi z kaplicy ks. bp greckokatolickiego 

Jozafata Kocyłowskiego, Muzeum Archidiecezjalne w Przemyślu (fot. M.P. Kruk 2017).

Il. 15. Matka Boska Hodegetria w otoczeniu archaniołów, proroków, hymnografów,  
Joachima i Anny, ikona – fragment, 1450–1500, poch. ze wsi Podhorodce (ukr. Підгородці), 

Muzeum Narodowe we Lwowie, nr inw. НМЛ-2621, (fot. M.P. Kruk 2016).



Il. 16. Matka Boska Hodegetria w otocze-
niu archaniołów, proroków, hymnografów, 
Joachima i Anny, ikona – fragment, 1450–
1500, poch. ze wsi Weremeń k. Leska, Mu-
zeum Historyczne, nr inw. 909  
(fot. M.P. Kruk 2016).

Il. 17. George Klotzas (1535–1608), 
ikona, 2. poł. XVI w., Wenecja, Instytut 
Grecki Studiów Bizantyńskich i Postbi-
zantyńskich (domena publiczna).



Il. 18. Francheskos Kavertzas, (c. 1615-1648), W Tobie raduje się (gr. Επι Σοι Χαιρει –  
epi soi hairei), Paryż, Musée des beaux-arts de la ville de Paris (domena publiczna).

Il. 19. Godne jest (gr. Ἄξιόν ἐστιν – Aksion estin / cs. Достойно есть), ikona, 1550–1560,  
Moskwa, Sobór Zaśnięcia (domena publiczna).
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