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Od redakcji
Starożytne maksyma brzmi: varietas delectat, co oznacza: odmiana (różnorodność)
sprawia przyjemność. Gdy odnosi się ona do środowiska, w którym żyjemy, nie jest
już jednak tak oczywista. Szczególnie, gdy dotyczy współżycia ludzi, wywodzących się
z odmiennych środowisk narodowościowych, religijnych bądź obyczajowych. Człowiek
wobec drugiej osoby jest kimś obcym, często budzącym lęk. Ten lęk to ksenofobia,
a więc lęk przed obcością. Zauważmy, że w niektórych językach słowa, określające obcego, posiadają zawsze zabarwienie negatywne. Obcość reprezentuje zagrożenie, które
przybywa z zewnątrz i które dokonuje zmian w dawno już zdefiniowanym świecie. Jest
ona przyczyną wielu konfliktów często kończących się tragediami, nieraz mającymi na
celu eksterminację całego narodu.
Problem obcości istnieje również w Piśmie Świętym. Obcość jest definiowana na
cztery sposoby: obcy, który robi wszystko, aby zasymilować się w kraju, w którym żyje;
obcy, który przybywa do innego kraju, aby tam pozostać na zawsze; obcy, który przyjmuje praktyki religijne kraju, w którym się osiedlił; obcy, dla którego życie doczesne jest
przebywaniem na obczyźnie zaś niebo to jego prawdziwa ojczyzna.
Stosunek do obcości w Starym Testamencie zależał od sytuacji narodu wybranego.
Otwartość na cudzoziemców, obecna w trakcie tworzenia państwowości, gdy wspomnienie bycia cudzoziemcem jest jeszcze silne, zmienia się gwałtownie po powrocie
z niewoli babilońskiej. Problem obcego, cudzoziemca w Starym Testamencie skupia się
głównie na życiu doczesnym.
Nowy Testament definiuje obcość w sensie metaforycznym. Każdy z nas jest tylko
przechodniem, gdyż „Nasza ojczyzna jest w niebie” (Flp 3, 20). Życie ziemskie jest
tylko pielgrzymowaniem do prawdziwej ojczyzny, która znajduje się w niebie. Najpełniejszym wyrażeniem tego jest stwierdzenie z Listu do Hebrajczyków:
Siebie samych uważali za gości i pielgrzymów na tej ziemi, co oznacza, że ciągle poszukiwali
swojej ojczyzny. Nie można przypuszczać, że myśleli o tej ojczyźnie, z której wyszli, bo przecież znaleźliby niejedną sposobność, by do niej wrócić. Tymczasem oni zdążają do lepszej, to
jest do niebieskiej ojczyzny. Dlatego Bóg pozwala nazywać się ich Bogiem, bo rzeczywiście
przygotował im ojczyznę (Hbr 11,13–16).

Problem obcości zna literatura XX wieku. Albert Camus twierdził, że człowiek w świecie jest cudzoziemcem. Obcym we własnej ojczyźnie i dlatego nie czuje się w niej jak
u siebie. Jednak również nie może żyć poza nią. Nie zgadza się na taki świat, jednak nie
chce go również porzucić. Miejsce człowieka jest zawsze „pomiędzy”. Człowiek zawsze
wyobraża sobie, że jest jakiś „świat” poza tym realnym, a na ziemi jest tylko przez chwilę.
Dlatego często próbuje go zdominować, aby zaznaczyć w ten sposób swoją obecność.
Autorzy tekstów ósmego już tomu „Latopisów Akademii Supraskiej”, specjaliści
w różnych dziedzinach nauki, próbują odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących obcości
7

interaction of the Byzantine, folklore, Roman Catholic and Russian Orthodox traditions,
which characterizes the modern Belarusian Orthodox liturgical singing practice.

Krystyna Stawecka
Muzeum Ikon w Supraślu

Najważniejsze zmiany w wyposażeniu cerkwi Zwiastowania
Bogarodzicy w Supraślu po wprowadzeniu unii brzeskiej
Słowa kluczowe: ikonostas, ołtarze boczne, tron, ambona, prezbiterium, Supraśl

W

świadomości naszej utrwaliła się myśl, iż najważniejszym wydarzeniem w dziejach cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu, zmieniającym jej pierwotną
postać, była unia brzeska (1596). Istotnie ów akt o charakterze polityczno-religijnym stał
się bezpośrednią przyczyną przekształceń wnętrz cerkiewnych w duchu kultury łacińskiej na terenach całej Rzeczypospolitej, przystosowujących je do nowej obrzędowości.
Odnotowaniu tych właśnie przemian stylistycznych i reorganizacji przestrzeni głównej
cerkwi monasteru Supraskiego poświęcona będzie ta wypowiedź. Przyświeca jej przede
wszystkim cel dokumentacyjny, czyli uporządkowanie chronologiczne i opisanie kluczowych dla tego miejsca inwestycji, które przeprowadzono w świątyni w przeciągu
ponad dwustu lat1.
W 1635 roku zgromadzenie supraskie miało ostatecznie podporządkować się unickim regułom2. Rok później na urząd archimandryty został wybrany Nikodem Szybiński
(1636–1643), który zapoczątkował pierwsze zmiany w wyposażeniu świątyni.
Tematyka ta, jak dotąd, nie spotkała się z szerszym opracowaniem. Największą popularnością wśród badaczy
cieszyła się historia siedemnastowiecznego ikonostasu, o którym pisali szerzej głównie J. Maroszek i J. Tomalska
(są to mi.in. artykuły: Ikonostas supraski z 1643, „Białostocczyzna”, 3/96, s. 3–15; Ikonostas cerkwi w Supraślu, [w:] Supraśl 1913. Dokumentacja fotograficzna Józefa Jodkowskiego cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, red. P. J. Jamski, M. Zalewski, Warszawa 2016, s. 211–224). Poza tę problematykę wykroczył J. Sito
(Rokokowy wystrój rzeźbiarski cerkwi w Supraślu, [w:] Supraśl 1913…, s. 201–206), analizując, jak się wydaje po
raz pierwszy, rokokowy wystrój świątyni, diametralnie zmieniający jej przestrzeń w XVIII w. Do podstawowych
źródeł tematu należy zaliczyć: Летопись Супрасльской Лавры, [w:] Архэографический сборникъ документовъ
относящихся къ истории северо-западной Руси, т. IX, Вильна 1870; pracę Mikołaja Dałmatowa (Н. Далматовъ)
Супрасльский Благовещенский монастырь. Историко-статистическое описание, Санкт-Петербург 1892
oraz oparte na nich teksty P. P. Pokryszkina (П. П. Покрышкинъ, Благовещенская церковь в Супрасльском монастыре, Санкт-Петербург 1911) i J. Jodkowskiego (И. И. Иодковский, Церкви приспособленныя къ обороне въ
Литве и Литовской Руси, [w:] Древности. Tруды комиссии по сохранению древнихъ памятниковъ, остоящей
при Императорскомъ Mосковскомъ Археологическомъ Обществе, т. VI, Москва 1915, s. 249–311). Pomocny
w opracowaniu zagadnienia jest również zbiór archiwalnych fotografii, należących do Archiwum Naukowego Instytutu Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, a także Instytutu Sztuki PAN
w Warszawie.
2
Tę cezurę czasową podaje I. Matus (Schyłek unii i proces restytucji prawosławia w obwodzie białostockim
w latach 30. XIX wieku, Białystok 2013, s. 434), przy czym autorka nie wyjaśnia, na podstawie jakiego źródła
stwierdza ten fakt. Inną datę przytacza W. Kochanowski (Pobazyliański zespół architektoniczny w Supraślu, pow.
Białystok, „Rocznik Białostocki”, t. IV, 1963, s. 374), pisząc, iż: „[…] w roku 1614 mnisi supraślscy byli już
1
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Ikonostas
Przypuszczać możemy, iż nowe inwestycje rozpoczęto od wymiany starej przegrody
ołtarzowej na nową. Działania te rozpoczęto około 1642 lub rok, dwa lata wcześniej3.
Przyjmuje się, iż nową konstrukcję ikonostasu ustawiono w cerkwi w 1643 roku. Prace
nad pokryciem jej złotem i polichromią trwały do 1644 roku, na co wskazuje informacja
zamieszczona w Pomianniku4, gdzie zanotowano, iż 8 lipca 1644 roku Andrzej Modzelewski, „malarz wileński”5 zakończył złocenie „ołtarza”6. Tak oto w cerkwi supraskiej
pojawiła się obca stylistycznie, dominująca, monumentalna struktura, zasłaniająca niemal całą powierzchnię ściany wschodniej, przegradzającej nawę główną od części ołtarzowej. Jej schemat kompozycyjny7, zastosowane zdobnictwo, o niezwykle bogatych
i różnorodnych formach (groteska, wici roślinne, motywy ptaków, owoców, amfor, putta, ornament chrząstkowo-małżowinowy, astragal, kaboszony, kimation joński, woluty,
sterczyny), upodabniały ją do późnomanierystycznych retabulów ołtarzowych drugiej
ćwierci XVII stulecia, charakterystycznych dla pomorskich kościołów8. Potwierdzać to
może zachowane w kronice klasztoru informacje mówiące o tym, iż nowy ikonostas
unitami”, powołując się przy tym na pracę archimandryty supraskiego Modesta Strelbickigo (М. Стрельбицкий,
Супрасльский Благовещенский Монастырь, „Вестникъ Западной России. Историко-литературный журналъ”,
t. I, Вильна 1867, s. 80).
3
Wniosek ten oparty jest na liście Piotra Mohyły z 1642 r. wystosowanym do Kasjana Sakowicza, w którym
zwraca uwagę na brak „staroświeckich obrazów” w klasztorze (Н. Далматовъ, op. cit., s. 97; J, Maroszek, op.
cit., s. 7, przyp. 6) oraz na przekazie kronikarskim mówiący o tym, iż konstrukcja ikonostasu została zamówiona
w Gdańsku i sprowadzona statkami do Tykocina, skąd przewieziono ją do Supraśla (Летопись Супрасльской
Лавры [w:] Археографическiй сборникъ документовъ относящихся къ исторiи Сѣверо-Западной Руси, т.
IX, Вильна 1870, s. 175). Było to możliwe jedynie w czasie, gdy rzeka była spławna. Biorąc więc pod uwagę datę śmierci archimandryty, czyli marzec 1643 r., oraz fakt, iż jeszcze w czerwcu i lipcu tego roku pracowano nad pozłoceniem przegrody, na co wskazują dokumenty zachowane w Archiwum Młynowskim Chodkiewiczów (J. Maroszek, op. cit., s. 7–8), to przyjęte datowanie staje się bardzo prawdopodobne. W nadmienionym źródle znajduje się rejestr rzeczy „wziętych” ze skarbca supraskiego w celach liturgicznych. Znalazła
się w nim informacja z nazwiskiem malarza Modzelewskiego, który przez pewien czas miał dostarczać złoto,
z czego zrezygnowano, ponieważ namiestnik pobrał ze skarbca złoto malarskie („fangoltu” ksiąg 15 i 1 księgę „cwizgoltu”), które będzie wydawał zgodnie z potrzebami. Notatka ta zawiera datę dzienną – 12 czerwiec
oraz podpisy Siluana Kuncewicza i Stefana Kochanowicza – które wskazują rok 1643, kiedy bracia ci pełnili rolę przełożonych monasteru po śmierci Nikodema Szybińskiego. Przypuszczalnie po śmierci archimandryty nie było nikogo, kto mógłby pobierać złoto z cerkiewnego skarbca, dlatego też Modzelewski musiał sam
zabezpieczać materiał do złocenia. Także w kwicie wystawionym przez Krzysztofa Chodkiewicza, w Wilnie
6 lipca 1643 r., czytamy o malarzu pracującym w Supraskim monasterze, któremu miał uiścić zapłatę w wysokości „zł dwanascieset” (1200?) (J. Maroszek, op. cit., s. 7). Więcej na ten temat: K. Stawecka, Ikonostasy cerkwi
Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu, [w:] „Ikonosfera. Zeszyty muzealne”, nr 6, 2017, s. 43–46.
4
Pomiannik (Субботник или Поминник) – pierwsza księga monasteru założona przez ihumena Pafnucego Siehenia, gdzie wpisywano imiona zmarłych braci. Dokument ten został skopiowany przez Stefana Kochanowicza
w 1631 r. Wówczas to zniekształceniu uległy jego pierwotne zapisy. Dalsze adnotacje wprowadzano na karty
Pomiannika, aż do XIX w. A. Mironowicz, Dzieje monasteru supraskiego do połowy XVI wieku, [w:] Rękopisy
supraskie w zbiorach krajowych i obcych, opr. A. Mironowicz, Białystok 2014, s. 12–15.
5
Wymieniany w źródłach Andrzej Modzelewski, określany w nich jako malarz, zapewne pracował zarówno nad
wyzłoceniem przegrody, jak i nad warstwą malarską tej konstrukcji, co było charakterystyczne dla dawnych
mistrzów.
6
J. Tomalska, Ikonostas cerkwi w Supraślu, [w:] Supraśl 1913. Dokumentacja fotograficzna Józefa Jodkowskiego
cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, Warszawa 2016, s. 217.
7
Obszernie na ten temat pisze P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914,
Kraków 2003, s. 90.
8
Ibidem.
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zamówiono w Gdańsku9. Pojawiająca się wśród współczesnych badaczy teza o wileńskim
pochodzeniu siedemnastowiecznej przegrody głównej świątyni
monasteru Supraskiego, oparta,
jak się wydaje, na wzmiance
podanej przy nazwisku wspomnianego już Modzelewskiego,
którego w źródłach nazwano
„mistrzem wileńskim”, a który
– przypomnijmy – pracował nad
warstwą malarską ikonostasu
i jego wyzłoceniem, zdaje się
być nieuzasadniona. Tę pierwszą
inwestycję, znacząco zmieniającą wygląd cerkwi, sfinansował
Nikodem Szybiński, zapewne
przy wsparciu Krzysztofa Chodkiewicza. Herby obu fundatorów wkomponowano w ikonostas, okazale je eksponując na
pilastrach hermowych drugiego
rzędu (z prawej herb Kościesza
– Chodkiewiczów – rogacina
Ikonostas – cerkiew Zwiastowania Bogarodzicy
przekrzyżowana na czerwonym
monasteru Supraskiego, 1936, fot. Poddębski,
tle, z lewej herb Korczak – Ninr inw. neg. 23966, zbiory IS PAN w Warszawie
kodema Szybińskiego – trzy belki na czerwonym polu). Opracowanie kolorystyczne ikonostasu w pewnych partiach, jak wspomniane herby, czy główki aniołów lub niektóre elementy snycerowane, musiało stanowić ciekawe zestawienie
z płaszczyzną ścian pokrytych freskami. Podobnie z polichromią kontrastowały cztery ikony – obrazy z pierwszego rzędu, najprawdopodobniej również wykonane przez
gdańskiego mistrza, malowane na miedzianych podkładach10, niewątpliwie ciekawe
wizualnie, na co wskazuje rodzaj użytego podłoża i technika olejna11. Należały do nich
Innego zdania jest J. Tomalska, która uważa, iż: „Bardziej prawdopodobna wydaje się teza, że ikonostas wykonany
został raczej w Wilnie niż w Gdańsku […]”. Więcej na ten temat w: J. Tomalska, op. cit., s. 217.
10
Za takim pochodzeniem malarza przemawia bardzo prawdopodobne wykonanie samej konstrukcji ikonostasu
w Gdańsku, a także rodzaj użytego podobrazia. Płyty miedziane nie stanowiły większego problemu w transporcie,
co umożliwiało współpracę z mistrzami na stałe pracującymi daleko od miejsc, do których wykonywali oni zlecenia.
Najczęściej właściwa praca odbywała się w pracowni artysty, gdzie dysponował on całym warsztatem malarskim,
jak również pomocą swoich czeladników.
11
Miedziane podobrazie, upowszechnione u schyłku XVI w. (B. Slansky, Technika malarstwa, t. I, Materiały do
malarstwa i konserwacji, przekł. S. Gawłowski, Warszawa 1960, s. 287), w połączeniu z malarstwem olejnym
9
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przedstawienia: Zbawiciela oraz Zwiastowania, umieszczone z prawej strony carskich
wrót oraz Matki Bożej z Emmanuelem i Objawienie św. Jana Teologa, znajdujące się po
lewej. Wizerunki te wymienione są w inwentarzu z 1645 roku, gdzie odnotowano obecność czterech nowych ikon namiestnych. Twórca tych obrazów, jak można przypuszczać, wywodzący się z odmiennych kręgów kulturowych, mógł się po części wzorować
na starych ikonach, zwłaszcza w odniesieniu do ujęć Bogarodzicy i Chrystusa. Przełożonemu, czy też osobom zamawiającym obrazy, zapewne zależało na uwiecznieniu starej
ikonografii, związanej historycznie z monasterem, w celu kontynuacji kultu tych ikon12.
Dlatego też nie możemy wykluczyć, iż doszło do wizyty w klasztorze autora nowych
wizerunków, w celu zapoznania się z kompozycją i ogólnym wyrazem artystycznym ich
pierwowzorów. Jednak pomimo powtórzenia tematyki tych przedstawień, oddają one
realia współczesnego artyście świata, który jako twórca profesjonalny zbliżył ich postać
do sztuki właściwej sobie epoki i tradycji religijnej. Z tego też powodu na ujęciach tych
pojawiają się obce estetyce ikony upozowane aniołki, czy biżuteria odwzorowana w siedemnastowiecznej stylistyce, do której należały wytworne naszyjniki ze szlachetnymi
kamieniami, tworzące obramowanie szat, sznury pereł, a także okazałe brosze. Do wyróżniających się detali stroju Marii i jej Syna należał krzyż z drogocennych kamieni i pereł, umieszczony centralnie na maforionie, zaś na szyi Emmanuela sznur pereł z krzyżykiem – popularny motyw biżuterii dewocyjnej tego okresu. Również specyficzna fryzura
małego Jezusa oraz pas wykonany z tkaniny należały do wątków wprost zaczerpniętych
ze znanej malarzowi obyczajowości. Pomimo iż ikona Matki Bożej posiadała kompozycję zbliżoną do Hodegetrii, to jednak więcej w niej było podobieństw do obrazu „Salus
Populi Romani” – darzanego czcią w Kościele katolickim. Analogiczne było w nich ułożenie welonu i znajdujący się na nim krzyż, upozowanie sylwetki Marii oraz zamknięta
księga Ewangelii, trzymana w dłoniach Emmanuela. Podobnie Zwiastowanie posiadało
kompozycję charakterystyczną dla sztuki zachodniej. Typowy był dla niej obraz Boga
Ojca z berłem w zwieńczonej krzyżykiem tiarze papieskiej (?) złożonej z trzech diademów zdobionych kamieniami szlachetnymi, którego głowę otaczał czworokątny nimb13.
pozwalało uzyskać niezwykle intensywną kolorystykę. Szczególnie pięknie musiały się prezentować błękity, występujące we wszystkich tłach, czy farby imitujące złoto i srebro użyte przy malowaniu biżuterii.
12
W nanoszonych w późniejszym okresie adnotacjach, jakie pojawiają się w inwentarzu z 1645 r., odnajdujemy
informacje o 21 srebrnych tabliczkach (małych i wielkich), jakie zawieszono przy nowych ikonach namiestnych.
W miejscu tym odnotowano również, iż wota te przeniesiono następnie na ikonę Matki Bożej znajdującą się
przy północnym filarze świątyni (Летопись Супрасльской Лавры..., op. cit., s. 187–188). Kolejne dekoracje
pojawiły się na tym obrazie przed 1668 r. Mowa w nich o srebrnej koronie na wizerunku Matki Bożej, którą podarowała wojewodzina wileńska „Pani Chodkiewiczowa”. Z tego samego źródła pochodzi wzmianka o wiankach
na Zwiastowaniu, jednym z perłami i dwóch innych „Torunskiey roboty” (Летопись Супрасльской Лавры...,
s. 234). Pojawienie się wotów na nowych wizerunkach świadczy o ich zaakceptowaniu przez wiernych i otoczeniu kultem.
13
Ujęcie Boga Ojca odwzorowywano w trójkątnym nimbie. Czworokątną postać aureoli stosowano w przypadku
kanonizowanych (E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, Warszawa 2002, s. 55). Czy zatem mamy tu do czynienia
z wizerunkiem papieża, którego włączono w poczet świętych? Czy może w ten sposób ukazano osobę szczególnie
ważną dla tych czasów, w stosunku do której rozpoczęto procedurę beatyfikacyjną, czyli Piusa V (1566–1572),
głównego realizatora soboru trydenckiego. Pamiętać przy tym należy, iż wizerunek Boga Ojca mógł być wtórny
i pojawić się w kompozycji przedstawienia np. w czasie poprawek malarskich, do których z pewnością doszło
w czasie około trzechsetletniego eksponowania obrazu.
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Do odmiennego kręgu kulturowego należały także elementy takie jak trzymana przez
archanioła Gabriela lilia – symbol dziewictwa Marii, jej strój zakonny (?), czy brak okrągłych nimbów, które tu zastąpiono promieniami – odpowiednikiem aureoli w tradycji
katolickiej. W podobnym duchu ukazano scenę ilustrującą objawienie św. Jana Teologa,
na której święty trzyma othistoriawartą księgę oraz pióro (?)14.
Pozostałe kondygnacje nowego ikonostasu uzupełniono w dwóch etapach oddzielonych od siebie czasowo. Wskazuje na to brak informacji o kolejnych ikonach
w inwentarzu z 1645 roku, rozbieżności stylistyczne drugiego i trzeciego rzędu,
świadczące o różnych twórcach oraz zastosowanie dwóch odmiennych podobrazi:
drewnianej deski i płótna15. Wobec powyższych faktów rodzi się pytanie o czas,
w którym zakończono prace nad przegrodą ołtarzową. Według Dałmatowa, miało to
miejsce 8 czerwca 1664 roku. Archimandryta powołuje się przy tym na informację
z odwrocia karty 57 Pomiannika, wymieniając przy tym imię malarza Wincentego.
Pomimo kwestionowania tej daty przez niektórych badaczy tematu16, wydaje się być
ona wiarygodna. Wątpliwości budzi jedynie brak wzmianki o pozostałych obrazach
w rejestrze klasztoru sporządzonym w 1668 roku, co można wytłumaczyć widoczną
u spisującego niefrasobliwością w ewidencjonowaniu obrazów. Odnotowujemy bowiem w jego wykazie, brak wielu ikon zapisanych w rejestrze z 1645 roku i pojawiających się ponownie w rejestrze z 1764 roku. Ostatni z wymienionych inwentarzy
zawiera już przedstawienia apostołów, proroków i patriarchów w drugim i trzecim
rzędzie przegrody17.
Z lat siedemdziesiątych XVIII wieku pochodzi pierwszy dokładniejszy opis całego
Deesis – jak nazywano wówczas ikonostas. Wymienione są w nim ujęcia flankujące wizerunki proroków i apostołów oraz centralnie umieszczone, w trzecim rzędzie,
wyobrażenia Boga Ojca w postaci najwyższego kapłana i sędziego, a także zmartwychwstałego Chrystusa z krzyżem i Duchem Świętym w postaci gołębicy w drugiej kondygnacji. W najwyższej części, przy południowej ścianie, znajdowała się
scena ukazująca Mojżesza z wężem miedzianym (Lb 21,6–9), natomiast od północy
umieszczono wizję snu Jakuba (Rdz 28,10–12). Pod nimi analogicznie rozlokowano:
Na tym obrazie miała się również znajdować panorama monasteru z początku XVII w., co nadmienia M. Dałmatow, zob. Н. Далматовъ, op. cit., s. 141.
15
Różnice warsztatowe wykonawców przedstawień w trzech kolejnych kondygnacji ikonostasu są bardzo wyraźne. Niewątpliwie najwyższy poziom posiadały ikony na miedzianej blasze. Obrazy na drewnianym podobraziu
posiadały cechy dość dobrego barokowego malarstwa. Natomiast najsłabsze warsztatowo, jako jedyne zawierające podpisy, były wizerunki na płótnie. Pamiętać przy tym powinniśmy, iż przedstawienia z ikonostasu, jakie
znamy z archiwalnych fotografii, mogą odbiegać od swego stanu pierwotnego. Na przestrzeni lat były na pewno
„poprawiane”.
16
J. Tomalska, uważa, iż zapis ten jest wynikiem błędu, który powstał przy przepisywaniu lub w druku. Jej zdaniem,
prace nad ikonostasem ukończono 8 lipca 1644 r., powołując się na to samo źródło, nie zauważając przy tym, iż informacja ta mówi o zakończeniu złocenia konstrukcji przegrody (?). W. Załęski podając tę datę zaznacza, że pochodzi ona z 41 (?) karty Pomiannika. Biorąc pod uwagę dwie różne karty, z których pochodzą te wiadomości, można
wnosić, iż chodzi o dwa inne wydarzenia. Pierwszym z nich mogło być zakończenie złocenia (?) co miało miejsce
w 1644 r., zaś drugim zamknięcie prac nad całością przegrody, czyli uzupełnieniem jej dwóch górnych kondygnacji
obrazami, co przypuszczalnie ukończono w 1664 r.
17
Н. Далматовъ, op. cit., s. 545.
14
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pokłon trzech króli i obrzezanie Jezusa (?)18. Oczywiście wszystkie te przedstawienia
utrzymane były w duchu epoki, różniąc się zdecydowanie od malarstwa ikonowego.
Szczególnie interesujący był obraz ukazujący Mojżesza. Na zachowanym materiale
fotograficznym widzimy ciekawą kompozycję, na której oprócz proroka, drzewa krzyżowego i węża, odnajdujemy mężczyznę w pozłocistym żupanie, z pasem polskim,
safianowymi butami i szablą, a obok niego kobietę w szesnastowiecznym stroju (?)
z dzieckiem stojącym przy nogach19. Za nimi zauważyć można chorągwie wojskowe.
W tej chwili nie jesteśmy w stanie ustalić, kogo uwieczniono w tak niecodziennym
schemacie. Czy byli to fundatorzy obrazów, a może też ikonostasu? Bez wątpienia
stroje i bogata asysta wojskowa sugerują, iż sportretowano tu osoby majętne o wysokim statucie społecznym. Równie ciekawie wyobrażono proroków, zgrupowanych po
trzech na czterech ikonach wypełniających przestrzeń trzeciego rzędu20. Warte szerszych analiz są ich stroje, nakrycia głowy, czy upozowanie tych postaci odbiegające
od charakteru tego typu wizerunków. Wszystko to, jak również taki detal jak rogi na
przedstawieniu Mojżesza, jednoznacznie orientują pochodzenie artysty, tworzącego
w manierze właściwej dla Kościoła katolickiego, do której również należy zaliczyć
rzeźbę anioła trzymającego w dłoniach „Weronikę Pańską” – chustę z obliczem Chrystusa w koronie cierniowej, wieńczącą przegrodę.
Nieco później, najprawdopodobniej w dwóch etapach, powstały wizerunki
umieszczone na drzwiach diakońskich, południowych i północnych. Pierwszym
z nich mogło być przedstawienie archanioła Michała, co odnotował osiemnastowieczny kronikarz: „[…] drzwi poboczne do zakrystij; na nich obraz piękny Archanioła
Michała, mającego pod nogami swemi lucypera”21. Ujęcie to, przeznaczone do drzwi
południowych, mogło powstać jeszcze w końcu lat czterdziestych, bądź w latach
pięćdziesiątych XVII wieku, lub też w drugiej połowie tego stulecia, w stylu nawiązującym do ikon z pierwszego rzędu. Przyjąć możemy, iż w północnej części ikonostasu do 1656 roku funkcjonowała stara, dwuczęściowa, haftowana zasłona, co jest
Летопись Супрасльской Лавры..., s. 173. Wygląd tej kompozycji pozostaje dla nas bliżej nieznany. Na archiwalnych fotografiach dostrzec jedynie możemy sylwetki pięciu dorosłych osób zgromadzonych w pomieszczeniu
przy stole przykrytym białą(?) tkaniną. Z jego prawej strony stoi kobieta z dłonią złożoną na piersi. Z lewej
centralnie ukazano przypuszczalnie Marię z Dzieciątkiem. Po jej prawej stronie i tuż za nią stali dwaj mężczyźni,
natomiast z tyłu, po lewej, namalowano starszą kobietę w nałęczce na głowie (zawój). Zastanawiająca jest w tym
obrazie nie tylko kompozycja, która wydaje się być nietypowa dla tego tematu, ale również obecność gołębia(?)
w dolnej części przedstawienia. Schemat ten przypomina bardziej akt Ofiarowania Jezusa w świątyni, niż Jego
obrzezanie. Przemawia za tym również ujęcie gołębia należące do stałego motywu ikonografii Ofiarowania Pańskiego w tradycji katolickiej.
19
„Ziemia”, nr 13–14, 1931.
20
Na lewo od ujecia Boga Ojca znajdował się obraz z wizerunkami: Mojżesza, Nahuma i Dawida, za nim ukazano:
Ezechiela, Jonasza i Zachariasza. Po prawej stronie znajdowały się wyobrażenia: Jeremiasza, Daniela i Izajasza,
a dalej Ozeusza, Malachiasza, Habakuka. Imiona proroków odczytała Katarzyna Antonowicz z Muzeum Ikon w Supraślu. Przedstawienia apostołów zgrupowano analogicznie do przedstawień proroków. Ich tożsamość możemy
określić na podstawie przynależnych im atrybutów. Z lewej strony ukazano świętych: Piotra, Tomasza(?) oraz św.
Marka Ewangelistę(?), a dalej: Mateusza Ewangelistę, Bartłomieja i Judę Tadeusza. Po drugiej stronie umieszczono
ujęcia świętych: Pawła, Łukasza Ewangelisty (bądź Jakuba Brata Pańskiego), Szymona(?) oraz Andrzeja(?), Filipa
i Jana Ewangelisty.
��
Летопись Супрасльской Лавры..., op. cit., s. 174.
18
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nadmienione w inwentarzu z 1645 roku22, a gdzie nie ma wzmianki o analogicznej
aranżacji przejścia południowego. Zapewne po tej dacie w końcu XVII wieku, bądź
na początku XVIII powstał kolejny obraz: „[…] Melchizedeka kapłana, w ubiorze arcykapłanskim starozakonnym, prezentującego bezkrewą ofiarę w chlebie y winie”23.
Jak możemy przypuszczać, to samo wyobrażenie w 1829 roku 24 opisano jako wizerunek Aarona z kadzielnicą w ręku25. Wytłumaczeniem tych rozbieżności może być
teza, iż razem z ujęciem archanioła Michała powstał również obraz Melchizedeka,
następnie zamieniony na ikonę Aarona, bądź mamy tu do czynienia z nieznajomością ikonografii i błędnym jej odczytaniem. Bardziej prawdopodobna wydaje się druga z proponowanych wersji, bowiem trudno uwierzyć, iż w tak krótkim czasie, około
pięćdziesięciu lat, powstało nowe przedstawienie. Niewykluczone, że na początku
XX wieku obrazy te zostały usunięte z ikonostasu i przekazane do cerkwi w Topilcu,
która od wieków należała do uposażeń klasztornych26 i gdzie trafiały w jakimś stopniu „zużyte” paramenta i szaty liturgiczne, a także ikony. Obecnie w kaplicy cmentarnej pw. św. Jerzego, tejże parafii znajdują się naklejone na drzwi diakońskie dwa
takie same wizerunki: archanioła Michała z „lucyferem” pod nogami oraz Aarona
z kadzielnicą27. Widać na nich wyraźnie różnice stylistyczne czy odmienne liternictwo, co potwierdzałoby odstęp czasowy, jaki dzielił powstanie tych obrazów, oraz
dwóch różnych wykonawców. Kończąc omawianie siedemnastowiecznej przegrody
ołtarzowej, warto wspomnieć o predellach, na których zamieszczono trudne dziś do
odczytania teksty28, być może w pewien sposób nawiązujące do wcześniejszej tra-

W rejestrze tym w roku 1656 naniesiono adnotację: „Moskwa wzięła”, co oznacza, iż tkanina ta została zagrabiona
w czasie wojny polsko-rosyjskiej (1654–1667).
23
Ibidem, s. 174.
24
Inwentarz biskupa Lwa Jaworowskiego z 1829 r. Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku.
25
J. Maroszek, op. cit., s. 10.
26
W 1907 r., biskup Włodzimierz (Tichonicki 1873–1959) rozpoczął starania zmierzające do wykonania prac
remontowych w cerkwi, których założeniem było m.in. przywrócenie wystroju zgodnego z rytem Cerkwi prawosławnej. W ramach tych działań planowano także usunięcie unickiego ikonostasu. Jednak hierarcha nie uzyskał
na to zgody od Cesarskiej Komisji Archeologicznej. Z jej ramienia klasztor trzykrotnie wizytował P.P. Pokryszkin
(1907, 1908, 1910). Najbardziej owocny pobyt miał miejsce między 18 a 26 czerwca 1908 r. Wówczas delegowany do Supraśla architekt wykonał obszerną dokumentację fotograficzną świątyni. Na jednym ze zdjęć jego
autorstwa, dostrzec można otwarte południowe przejście, w którym nie widać drzwi. Być może były otwarte lub
już ich w tym miejscu nie było (A. Musin, Zabytki Supraśla w Sankt Petersburgu: materiały dotyczące historii
i konserwacji cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy (1907–1910) w Archiwum Cesarskiej Komisji Archeologicznej,
[w:] Szesnastowieczne freski supraskie. Katalog kolekcji, red. nauk. K. Stawecka, red. A. Jurgilewicz-Stępień, K.
Stawecka, w druku). Prawdopodobnie także w tym czasie z ikonostasu zdjęto niektóre rzeźby, a przede wszystkim
figurę anioła z szarfą w rękach, na której był umieszczony napis (w wersji skróconej) w języku cerkiewnosłowiańskim: „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg”, znajdującą się nad carskimi wrotami (Летопись Супрасльской
Лавры..., s. 173–174).
27
Płótna te zostały dostosowane do nowych podobrazi, zgodnie z rozmiarami drzwi, na których został przyklejone.
Docięto je z każdej strony, zaburzając w ten sposób kompozycję przedstawienia. Zniszczono w ten sposób cześć
podpisów, być może także pozbawiając schemat przedstawieniowy istotnych szczegółów.
28
Tekst pod ikoną Pantokratora: „Jego święte wielkie imię Pańskie Jezus Chrystus po prawicy Ojca siedzący / a nogi
Jego na ziemi / Boże imię wysławiane / wola Boża jest wypełniana”. Tekst pod wizerunkiem Matki Bożej z Emmanuelem: „Bóg dał nam Matkę Bożą jako pomoc dla świata / […] otwierającą […]” (odczytała i przetłumaczyła Anna
Motowicka, Muzeum Ikon w Supraślu).
22
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dycji praktykowanej w monasterze, jaką było naniesienie letopisu na tiable – czyli
podstawie szesnastowiecznego ikonostasu29.
Analizując archiwalny materiał ilustracyjny, odnosimy wrażenie, iż omawiana konstrukcja musiała być dopasowywana do architektury wschodniej ściany. Została niejako
wciśnięta, być może ucierpiała przy tym częściowo jej oprawa snycerska. Miejsca, jakie
zajmowały skrajne obrazy w trzecim rzędzie, nie były wypełnione w jednakowy sposób.
Przedstawienia z rzędu drugiego i trzeciego pierwotnie posiadały prostokątny kształt, po
czym były dopasowywane do rozmiaru wnęk dla nich przeznaczonych, co niejednokrotnie zaburzało symetrię ich kompozycji. Jest to jeszcze jeden argument, przemawiający
za wykonaniem samej konstrukcji i obrazów z górnych kondygnacji w innych pracowniach, na pewno oddalonych od Supraśla.
Ołtarze boczne
Kolejne zmiany, jakie zaszły w świątyni, to pojawienie się w jej wnętrzu czterech
ołtarzy bocznych. Te nowe elementy wyposażenia, obce przestrzeni cerkiewnej i liturgii
prawosławnej, ufundował kolejny unicki archimandryta Aleksy Dubowicz (1645–1652).
Inwestycja ta, jak pisze J. Jodkowski30, miała spowodować likwidację dwóch prydiełów
(придел) – kaplic (ołtarzy pomocniczych), poświęconych świętym Wielkim Męczennikom Borysowi i Glebowi oraz świętym Antoniemu i Teodozjuszowi Pieczerskim, których istnienie odnotowuje w swym rejestrze Sergiusz Kimbar31.
Jak podaje osiemnastowieczny kronikarz, nowe ołtarze poświęcone były: Zbawicielowi, Matce Bożej, Zwiastowaniu Przenajświętszej Marii Pannie oraz św. Janowi Ewangeliście wraz ze św. Jozafatem. Konstrukcje te miały być wykonane z drzewa gruszkowego, pomalowane na czarno i wypolerowane woskiem, ozdobione snycerką i pozłocone32. Ich barokowa forma w wieku XVIII została nieco przekształcona poprzez dodanie
rokokowych elementów.
Pierwszy z tych ołtarzy, ku czci Zbawiciela, znajdował się przy filarze południowym i ustawiony był w kierunku zachodnim. Umieszczona w nim była ikona Chrystusa w typie Pantokratora. Przedstawienie to najprawdopodobniej wykonane było na
początku XVI wieku, specjalnie do tej świątyni i znajdowało się w niej od samego początku jako jeden z pięciu wizerunków namiestnych. Przypuszczalnie miejsce, w którym zlokalizowano ołtarz, było tradycyjnie zajmowane przez tę ikonę. Zmianie uległa
jej oprawa. Jak podaje Jodkowski, w 1668 roku, za czasów, gdy zwierzchnikiem monasteru był arcybiskup Gabriel Kolenda (1656–1674), wykonano w Augsburgu nową
ryzę33, ozdobioną szlachetnymi kamieniami34. Przetopiono na ten cel stary srebrny i poЛетопись Супрасльской Лавры..., s. 52.
И. И. Иодковский, Церкви приспособленныя къ обороне въ Литве и Литовской Руси, [w:] Древности. Tруды
комиссии по сохранению древнихъ памятниковъ, остоящей при Императорскомъ ������������������������
M�����������������������
осковскомъ Археологическомъ Обществе, т. VI, Москва 1915, s. 255.
��
Летопись Супрасльской Лавры…, s. 53.
��
Ibidem, s. 213–214.
��
И. И. Иодковский, op. cit., s. 263.
34
Według opisu, znajdującego się w inwentarzu klasztoru z 1764 r., ryza ta składała się z 14 części, na których
rozmieszczonych było 28 kamieni szlachetnych o różnej barwie. Ponadto wyszczególniono na niej 18 kwiatów
29

��
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złacany nimb oraz okład, ufundowane jeszcze przez archimandrytę Sergiusza Kimbara
(1532–1565)35, a także inne
drogocenne przedmioty, specjalnie na ten cel podarowane
bądź należące do klasztoru.
W kompozycji ryzy powtórzono jedynie ujęcie Zbawiciela,
pozę i schemat szat. Natomiast
zastosowane w niej ornamenty,
a także sceny z muzykującymi
aniołami, wypełniające tło, jak
również ujęcie Ducha Świętego
w postaci gołębicy i obraz Boga
Ojca, należały już do nowego
schematu. W ten sposób powstała dość specyficzna postać
wizerunku, łącząca tradycję
wschodnią z estetyką Kościoła
katolickiego. Mikołaj Dałmatow w swej pracy pisze, że do
drugiej połowy XIX wieku ikona ta w czasie, kiedy nie sprawowano przy niej nabożeństw,
Ołtarz boczny Zwiastowania NMP, tron archimandryty
była przysłaniana obrazem na– cerkiew Zwiastowania Bogarodzicy
malowanym na płótnie, przedmonasteru Supraskiego, 1913, fot. J. Jodkowski,
stawiającym zdjęcie Jezusa
nr inw. neg. 9413, zbiory IS PAN w Warszawie
z krzyża36.
Podobnie było z ołtarzem poświęconym Bożej Rodzicielce, który został zlokalizowany na filarze północnym, przypuszczalnie także w miejscu, gdzie od XVI wieku zawieszona była ikona Hodegetrii, analogicznie do przedstawienia Chrystusa, jako jeden
z obrazów namiestnych. W 1668 roku trwały jeszcze prace nad nową ryzą do tej ikony,
którą finalnie wykonano w tym samym stylu co obłożenie wizerunku Zbawiciela. W źródłach odnotowano jedynie, iż była ona „augsburskiej roboty”37. Ofiarowano na ten cel
nie tylko stary okład, ale również liczne dary i część ruchomego majątku cerkiewnego.
W efekcie powstała niezwykle okazała ryza, składająca się z 28 części, w których rozsrebrnych „ręcznej roboty”, a także wota m.in. złoty krzyżyk z kamieniami, czy 2 srebrne przywieszki, zob.
Н. Далматовъ, op. cit., s. 546.
35
Namiestna ikona Zbawiciela w pierwszej kolejności została ozdobiona srebrnym pozłacanym nimbem, a następnie
ryzą, zob. Летопись Супрасльской Лавры…, s. 50.
36
Н. Далматовъ, op. cit., s. 465. Nie wiemy, kiedy dodano taką formę zasłony na ołtarzu.
37
Ibidem, s. 546.
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lokowano ponad sto kamieni, kilka pereł, dodatkowo wzbogacając ją złotym pierścieniem, z pięcioma brylantami, umieszczonymi na dłoni Marii oraz panagią wysadzaną
kamieniami. O kulcie, jakim darzono ten obraz, świadczy spis wotów z drugiej połowy
XVIII wieku, gdzie wymienia się złote krzyżyki z kamieniami, pierścienie i zawieszki
z brylantami, kolczyki również z kamieniami, obrączki, łańcuszki, a także cztery ikony
Matki Bożej Częstochowskiej38. W obu przypadkach przy tworzeniu okładów wzorowano się na nowych, ikonostasowych przedstawieniach wykonanych na blasze. Jak można
sądzić, posłużyły one również jako wzorzec przy „poprawkach malarskich”, jakim z całą
pewnością uległy pierwotne wizerunki świątynne Chrystusa i Matki Bożej.
Ołtarz poświęcony Zwiastowaniu NMP, tak jak to zostało utrwalone na fotografiach z początku XX wieku, znajdował się przy południowym filarze, był zwrócony
do nawy głównej i sąsiadował z tronem biskupim. Umieszczone w nim przedstawienie, jakie utrwalono na wspomnianych ilustracjach, ukazują z prawej Marię siedzącą
przy pulpicie, na którym leży otwarta księga oraz z lewej Gabriela czyniącego znak
błogosławieństwa z lilią w lewej dłoni oraz obłokami pod jego stopami. Nad archaniołem widoczna jest sylwetka Boga Ojca, w szatach kapłańskich (?), zaś pomiędzy
głównymi postaciami unosiła się gołębica – znak Ducha Świętego. Scena rozgrywa
się w pomieszczeniu, do czego odnoszą się takie elementy kompozycji jak kotara, czy posadzka. Interesującym motywem, pojawiającym się w tym schemacie, są
kwiaty ulokowane w prawym dolnym rogu. Nie możemy jednak być pewni, iż na
wspomnianej dokumentacji fotograficznej utrwalono wizerunek, który umieszczono
w tym miejscu w XVII wieku. Co prawda, opis Zwiastowania, który odnajdujemy
w inwentarzu z 1764 roku, odnotowuje ujęcie Boga Ojca i Dziewicy, ale również
wspomina, iż wcześniej nad głową Marii znajdowała się srebrna korona z 11 kamieniami i „подбородкомъ” (catą?) oraz promienie biegnące pomiędzy tymi postaciami. Ponadto w tym czasie znajdował się na niej napis w języku słowiańskim ze
skrótami (титлами), umieszczony na dole, złożony z 31 srebrnych liter39. Natomiast
w rejestrze z 1668 roku zapisano, iż znajduje się na nim: „[…] dyadema srebrna
złocista, na niey kamieni 8 rozney farby. Podbrodnik srebrny złocisty, na którym
kamieni 3, perła 1”40.
Zdjęcie z 1864 roku, autorstwa Pietrowa, ukazuje zupełnie inne przedstawienie,
o nieczytelnym temacie – wieloosobową scenę rozgrywającą się przy schodach. Nie
wiemy, dlaczego zdjęto stary wizerunek i kiedy to się stało. Podobnie nie są nam znane
przyczyny ponownej zamiany obrazów. Najważniejsza jest jednak odpowiedź na pytanie: czy znane nam zdjęcie z pierwszych lat XX stulecia ukazuje pierwszy obraz, jaki
wykonano do tego miejsca?
Analogiczna sytuacja odnosi się do kolejnego ołtarza, który wzniesiono przy północnym filarze, ku czci św. Jana Ewangelisty i św. Jozafata41. Tu również na przeIbidem, s. 546–547.
Н. Далматовъ, op. cit., s. 548.
40
Летопись Супрасльской Лавры…, s. 234.
41
Możliwe, iż przez pewien czas relikwie św. Jozafata były przechowywane w Supraślu. R. Dobrowolski twierdzi,
iż działo się tak między 1656 a 1667 lub nieco dłużej, za rządów Gabriela Kolendy (arcybiskupa połockiego), a od
38
39
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strzeni wieków znajdowały się
przynajmniej dwa różne ujęcia.
Na fotografii Pietrowa z 1864
roku, uwieczniona została postać św. Jana z piórem i otwartą
księgą na kolanach w ekspresyjnej pozie na tle krajobrazu
(?) z orłem. Z jego prawej strony widoczny był unoszący się
anioł. W górze znajdowała się
kompozycja, którą tworzyły
zgromadzone w owalnym okręgu postacie, z mandorlą w centrum. Trudno jednak rozpoznać,
kogo zobrazowano w jej wnętrzu. Natomiast na drugim ze
znanych nam przedstawień ukazano św. Jana w szatach kapłańskich42 z kielichem, lilią i zamkniętą księgą w dłoniach oraz
orłem z prawej strony, a obok
św. Jozafata również z lilią.
Obie zwrócone do siebie postacie wyobrażono we wnętrzu.
W tle widoczne jest ozdobne,
Ołtarz boczny św. Jana Ewangelisty i św. Jozafata,
architektoniczne opracowanie
ambona – cerkiew Zwiastowania Bogarodzicy monasteru
ścian. Do schematu tego wydaSupraskiego, 1913, fot. J. Jodkowski,
je się nie pasować, umieszczonr inw. neg. 9415, zbiory IS PAN w Warszawie
ny w środku na górze, niewielki
wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, od którego wychodzą pojedyncze promienie.
Jest on odmienny stylistycznie i sprawia wrażenie wtórnego dla głównej kompozycji.
W rejestrze z 1764 roku zapisano, iż wcześniej nad głową św. Jana znajdowała się
okrągła korona (nimb?) z „подбородкомъ” (catą?), zaś na jego lewym reku srebrna
pozłacana bransoleta. Podobnie upiększony miał być św. Jozafat – koroną z 11 kamieniami i bransoletą na prawej ręce. Trzecia srebrna i pozłacana korona znajdować
się miała nad głową orła43. Zarówno scena zwiastowania, jak i wizerunek św. Jana
Ewangelisty ze św. Jozafatem wyszły z tej samej pracowni, o czym świadczą nie tylko
wyraźne podobieństwa stylistyczne, ale również takie szczegóły jak identyczne ujęcie
1656 r. opata supraskiego zgromadzenia (R. Dobrowolski, Losy relikwii, „Supraśl-Nazukoz”).
42
Św. Jan został przedstawiony w stroju kapłańskim typowym dla XVII i XVIII w. Jego charakterystycznym elementem jest koloratka wykładana na kołnierz. Podobnie do dziś szaty bazylianów wyróżniają się koloratką umieszczoną po zewnętrznej stronie habitu.
43
Н. Далматовъ, op. cit., s. 548.
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posadzki czy detale strojów. Jeśli założymy, iż są to obrazy, które powstały w połowie
XVII wieku z przeznaczeniem do nowych ołtarzy bocznych, to z pewnością poddawane one były po jakimś czasie pracom renowacyjnym. Z dokumentów klasztornych
i zachowanych fotografii wynika, iż między 1764 a 1864 rokiem nastąpiła zmiana
przedstawień w ołtarzach, co powyżej wyszczególniono. Wiązać z tym możemy także
pojawienie się malowideł w płycinach pod obrazami. Więcej o ich tematyce możemy
powiedzieć jedynie w przypadku ołtarza poświęconego Supraskiej Ikonie Matki Bożej. Fotografie źródłowe utrwaliły w tym miejscu ujęcie Zwiastowania (?), podzielone
na dwie części. W pierwszej ukazano modlącą się Marię, w drugiej moment nawiedzenia jej przez anioła44. Przedstawienia te zostały z czasem zamalowane, na początku
XIX wieku już ich nie było. W tym też okresie na swoje miejsce powróciły, jak się
wydaje, stare obrazy (?).
Architektura ołtarzy była typowa dla pierwszej połowy XVII wieku. Charakteryzowała ją monumentalność i pewna wstrzemięźliwość, dająca poczucie swoistej elegancji. Tworzyły je gierowane gzymsy o łamanych liniach, kolumny z korynckimi
głowicami w symetrycznym układzie, delikatne motywy zdobnicze w postaci ząbków
oraz dekoracje roślinne. Okazałe woluty w układzie antytetycznym zdobiły ołtarze
poświęcone Zbawicielowi i Bożej Rodzicielce, wyraźnie wyróżniające się rozbudowanym zwieńczeniem nastaw i bardziej wyszukanym wykrojem ramy. Jeszcze jednym ciekawym elementem na ołtarzu Bogarodzicy była tarcza herbowa, umieszczona
centralnie nad ikoną. Składała się z trzech części wydzielonych łukowatymi liniami.
Po lewej widniał herb Sołtana (na czerwonym polu gwiazda i łękawicą z zaćwieczonym krzyżem podwójnym, srebrna lub złota?), na prawym symbol maryjny złożony
z trzech stylizowanych kwiatów lilii (lilijek) na niebieskim tle (?), a pod nimi znak Lis
(na czerwonym polu rogacina dwa razy przekrzyżowana, srebrna?). O ile zrozumiałe
jest umieszczenie pierwszego i drugiego z wymienionych herbów, odnoszących się
do domniemanego fundatora ikony oraz do samej tematyki obrazu, tak trudno wytłumaczyć pojawienie się herbu Lis45. Tym znakiem posługiwać się mógł archimandryta
klasztoru Jozafat Michniewicz (1678–1691). Czy oznacza to, że inwestycje Aleksego
Dubowicza zakończył dopiero Michniewicz w końcu XVII stulecia? Nie wiemy też,
czy owa tarcza herbowa jest pierwotna dla tego ołtarza, czy może została do niego
dodana w nieznanym nam czasie i intencji?
Opisane ołtarze boczne pełniły swoją funkcję do 1839 roku. Po tej dacie zostały
zmodyfikowane tak, aby nadać im charakter kiotów, przede wszystkim usuwając z nich
mensy. Trudno jednak, w świetle powyższego faktu, wytłumaczyć, dlaczego pozostawiono obraz ze św. Jozafatem w jednej z tych konstrukcji. Był on przecież uznawany
w Kościele prawosławnym za apostatę.

Fotografia J. Jodkowskiego z 1913 r., zbiory Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, nr neg. 9414. Malowidła na
nastawach ołtarzy ustawionych do wewnątrz nawy utrwalono na fotografiach zamieszczonych w publikacji Pokryszkina (op. cit., il. 14, 16).
45
Herb ten pojawia się również na okazałym, późnogotyckim kielichu, należącym do majątku klasztornego.
44
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Kruchta
Prawdopodobnie w połowie XVII wieku bądź w drugiej części tego stulecia do głównego wejścia świątyni od zachodu dobudowano kruchtę46. Jej dwuspadzisty dach zasłaniał znajdującą się w fasadzie arkadę, w której mogła być wcześniej umieszczona ikona
obrazująca wezwanie świątyni. Według Pokryszkina fryz ząbkowy ściany zachodniej
podniesiono wobec pasa fasad bocznych, by związać go z gzymsem przedsionka. Dobudówka ta architektonicznie dopasowana do głównej bryły cerkwi (szczyty, gzymsy,
wybielenia) pierwotnie posiadała trzy wejścia. W 1867 roku przebudowano ją, zamurowując boczne przejścia, pozostawiając zachodnie, które ozdobiono kamienną półkolistą, ząbkowaną archiwoltą47. Nie wiadomo, na ile wnętrze kruchty korespondowało
z pozostałą częścią świątyni. Widoczne na archiwalnych zdjęciach dekoracje w dolnych
partiach ścian powtarzające zaczerpnięty z szesnastowiecznej polichromii ornament złożony z kółeczek, elips i łączących je kresek, wydają się świadczyć o tym, że starano się
w jakiś sposób scalić estetycznie obie części. Ten sam materiał źródłowy dokumentuje
zawieszony w przedsionku dużych rozmiarów obraz, o nieznanej tematyce, wpasowany
w północną ścianę kruchty. Jego lokalizacja sugeruje, iż mógł się tam znaleźć po wspomnianym zamurowaniu bocznych drzwi, czyli w końcu XIX wieku.
Jednak największe zmiany w wyposażeniu cerkwi Zwiastowania w Supraślu nastąpiły w drugiej połowie XVIII wieku. Nowy rokokowy wystrój świątyni niemal zdominował jej przestrzeń, a z pewnością skutecznie przyćmił starszą aranżację wnętrza, przede
wszystkim szesnastowieczne malowidła ścienne. Z tego okresu pochodziły: stalle, tron
archimandryty, ambona, chór i boazerie, choć zaznaczyć należy, iż nie były one jednolite
warsztatowo, a czas ich tworzenia przypuszczalnie trwał dwie dekady48.
Stalle
Według najnowszych opracowań tematu49 najpierw wykonano stalle, zajmujące
pierwsze przęsła naw bocznych. Ławki ustawione były wzdłuż ścian, począwszy
od końca ikonostasu do filarów, przy których załamywały się pod kątem prostym,
przegradzając nawy boczne. Dalej z prawej strony łączyły się z tronem, a z lewej
z amboną. Po każdej stronie znajdowało się po dziewięć50 siedzisk z wysokimi oparciami, które tworzyły panele boazeryjne rozdzielone czterema kolumienkami i pilastrami hermowymi. Elementy te w górnej partii zdobione były rzeźbionymi postaciami atlantów, dźwigających odcinki belkowania zwieńczone figurami apostołów
Jak to odnotowuje Pokryszkin, powołując się na Dałmatowa (op. cit., s. 141, 426, 466–467), dobudówki tej nie
było na nowej, namiestnej ikonie św. Jana Teologa, datowanej na 1644 r., gdzie zamieszczono panoramę klasztoru.
Kruchty dobudowano także do korpusów cerkwi obronnych w Małomożejkowie i Synkowiczach, łączonych architektonicznie i czasowo z supraską świątynią.
47
П. П. Покрышкинъ, op. cit., s. 10. Autor powołuje się przy tym na rysunek R. S. Kudrawcewa, litografowany
w książce: Osobliwości północno-zachodniej Rusi (rozdz. I, 1867), pod red. I. P. Trutniewa. Wskazując także artykuł
P.R. „Goniec Wileński” 1862, nr 142, i rysunek W. W. Griaznowa w pracy Batiuszkowa (s. 165).
48
J. Sito, Rokokowy wystrój rzeźbiarski cerkwi w Supraślu, [w:] Supraśl 1913…, s. 201–206.
49
Ibidem.
50
J. Sito podaje, iż siedzisk było osiem. Jednak na podstawie dokładnej analizy archiwalnych fotografii oraz biorąc
pod uwagę liczbę zapiecków, ilość miejsc siedzących należy zwiększyć do dziewięciu z każdej strony, czyli łącznie
osiemnastu.
46
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Stalle (część północna) – cerkiew Zwiastowania Bogarodzicy monasteru Supraskiego, 1908(?),
fot. P. Pokryszkin, nr inw. neg. II 28287, zbiory Archiwum Naukowego Instytutu Historii
Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu

(?). Dolną ich część wyprowadzono w formie z motywem rocaille’e wolut. Zaplecki
upiększone były również motywami kwiatowymi. Przed stallami znajdowały się
gzymsowane przedpiersia z plastycznie opracowanymi ściankami przedzielonymi
profilem, które w dole były mocno wybrzuszone, a w górze wklęsłe. Od frontu ozdobiono je płycinami, ujętymi i wypełnionymi wyzłoconą dekoracją roślinną z rocaille’ami, gałązkami i kwiatami. Te partie wzbogacono również snycerowanymi postaciami aniołków51. Przy ławach, ustawionych frontalnie do ikonostasu, znajdował się
rozbudowany pulpit.
Tron archimandryty
W tym samym czasie co stalle, czyli między 1750 a 1755 rokiem, miał powstać
również tron archimandryty, który ustawiono przy filarze południowym i, jak wyżej wspomniałam, połączono ze stallami. Jego przedpiersie, wykonane na planie
trzech czwartych koła, posiadało takie samo opracowanie ścianek jak ławy. Różnił je
J. Sito, op. cit., s. 202, 204. Fotografie
��������������������������������������������������������������������������������
archiwalne ze zbiorów: IS PAN nr neg. 9411, fot. J. Jodkowski; Archiwum Naukowego Instytutu Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, nr neg.
II 29618.
��
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rodzaj zastosowanych ornamentów, zaliczanych do wcześniejszej fazy rokoka, gdzie
rocaille w pewnej części przypominały barokowy akant w symetrycznym układzie.
Po prawej stronie przedpiersia znajdował się specjalny uchwyt do mocowania laski
biskupiej. Oparcie tronu tworzyła dekoracyjna powierzchnia o kształcie wydłużonego prostokąta, z dwóch stron zamknięta wyginającymi się pilastrami, zakończona
analogicznie do ław. W górze tron wieńczył ogzymsowany baldachim z lambrekinem i umieszczonym centralnie kartuszem w formie rocaille’e z żezłem i mitrą52.
Ambona
Kolejnym nowym elementem wyposażenia była ambona, wykonana – jak się
szacuje – nieco później, w latach 1755–1760, w innym warsztacie. Jej forma, choć
nawiązywała do stylistyki stall i tronu, to wyraźnie się od nich różniła, wykazując
cechy dojrzałego rokoka. Odmienne było ukształtowanie przedpiersia ambony, które posiadało łagodną linię przejścia między częścią wybrzuszoną a wklęsłą. Uwagę
zwraca także jej kosz, uniesiony i wsparty na wyszukanym, z motywami rocaille’e
podwyższeniu, a także naniesiona centralnie w płycinie reliefowa scena, ukazująca
Chrystusa w postaci Dobrego Pasterza, z wyłaniającą się z chmur po prawej stronie
Manus Dei. Ujęcie to nabiera swoistego znaczenia nie tylko w odniesieniu do funkcji
tej konstrukcji, służącej przecież do głoszenia kazań, ale również jako wizja, jaką
miała, na wysokości swojego wzroku, osoba zasiadająca na tronie usytuowanym po
przeciwnej stronie, czyli główny „pasterz” tego zgromadzenia. Także promienistą glorię, pierwotnie z figurą Ducha Świętego w postaci gołębicy, zawieszoną nad amboną,
wzbogaconą o obłoki z puttami, wiązać należy z funkcją tego miejsca. W przypadku
ambony również inaczej rozwiązano kwestię zaplecka, zakończonego rozbudowaną asymetryczną dekoracją rokokową z dominującym w prawym narożu motywem
okazałego rocaille’e53. Podobne elementy wieńczyły zaplecki stall, zarówno w części południowej, jak i północnej, gdzie umieszczane były w większej postaci w miejscach przegradzających nawy boczne, co fragmentarycznie dokumentują archiwalne
fotografie54. Widoczne na nich, pozbawione zwieńczenia boazerie (zaplecki), także
musiały mieć kiedyś podobną, choć zapewne znacznie mniejszą formę opracowania
górnych partii. Fakt ten skłania do ponownego rozważenia kolejności wykonania wymienionych elementów wyposażenia cerkwi. Biorąc bowiem pod uwagę występujące
tu różnice stylowe, a także spójne dla pewnych elementów wyposażenia zwieńczenia
z motywami rocaille’e, można wysnuć przypuszczenie, iż jako pierwszy ufundowany
został tron, następnie stalle i ambona. Cały ten zespół tworzył wydzieloną przestrzeń,
przeznaczoną dla zakonników, odgradzając ich skutecznie od reszty zgromadzonych
w świątyni osób. Struktura ta była bogato złocona i zapewne w wybranych partiach
srebrzona, a także polichromowana.
Ibidem, s. 204, 206.
J. Sito, op. cit., s. 204, 206.
54
Dekoracja ta została prawdopodobnie zdjęta w połowie XIX w. i złożona na strychu cerkwi. Fotografie archiwalne
ze zbiorów: IS PAN nr neg. 9413, 9415; Archiwum Naukowego Instytutu Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej
Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, nr neg. II 29618, II 30045.
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Chór, tabulatura
Na lata 1760–177055 określany jest czas powstania chóru na
ścianie zachodniej oraz obicie
tabulaturą ścian drugiego przęsła naw bocznych i narteksu.
Instalacje te otrzymały rokokowe formy architektury i ornamentyki. Pokryszkin podczas
usuwania boazerii z północnej
ściany w 1908 roku odnotował,
iż najstarszą odnalezioną przez
niego datą, znajdującą się wśród
licznych napisów wydrapanych
na dolnych partiach fresków, był
rok 175156. Biorąc pod uwagę
fakt, iż wcześniej miejsca te zostały pobielone, co jest widoczne na zdjęciach rejestrujących
zdejmowanie drewnianych paneli i mogły w tej postać funkcjonować przez pewien czas,
zakładana data wykonania tych
elementów wydaje się być dość
wiarygodna. Przy projektowaniu
Chór, tabulatura (część północna) – cerkiew Zwiastowania
boazerii zachowano nisze wykuBogarodzicy monasteru Supraskiego, 1908(?),
te wcześniej na środku ścian naw
fot. P. Pokryszkin, nr inw. neg. II 28288,
zbiory Archiwum Naukowego Instytutu Historii Kultury
bocznych drugiego przęsła. Nie
Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu wiemy, kiedy je wykonano. Na
pewno nie były pierwotne dla
architektury cerkwi, sądząc po zniszczonych malowidłach ściennych. W miejscach tych
wystawiano ikony, dlatego też otrzymały one specjalną oprawę złożoną z płyciny nawiązującej kształtem do baldachimu w górnej części oraz klasycyzującej dekoracji wnęki
ujętej kolumnami z gzymsem. Z dokumentacji fotograficznej, wykonanej na początku
XX wieku (1908), znamy jedynie wygląd północnej ściany. Jednak z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, iż analogiczne opracowanie posiadała także południowa
część tabulatury. Zastosowano w nich podział na trzy partie rozczłonkowane pilastrami
z dominującą środkową, gdzie znajdowały się wspomniane nisze. Po jej obu stronach
umieszczono – z prawej – ikonę (świętych?) w dekorowanej rocaille’em ramie – z lewej
– tekst o nieznanej treści.
J. Sito, op. cit., s. 206.
П. П. Покрышкинъ, op. cit., s. 8.
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Rozwiniętą strukturę chóru i podchórza dokładnie opisał Jakub Sito:
Balkon chóru silnie nadwieszony ku wnętrzu korpusu, w części środkowej został zryzalitowany,
naroża owego ryzalitu zaś poddane ondulowaniu, tak że w efekcie narys chóru, eksponowany
zwłaszcza w partii gzymsu, zdaje się mieć płynny i miękki przebieg. Podchórze otrzymało dekoracje ornamentalną złożoną z rocaille’owych ram, girland kwiatowych i motywów smukłych
palm w rokokowej stylizacji. Powyższa dekoracja znajduje płynną kontynuację na oszalowanej
deskami ścianie zachodniej […]57.

Wyraźnie skromniejszą postać miały boazerie w narteksie. Choć powtarzały główne
założenia kompozycyjne jakie nadano oprawie ścian w nawach bocznych, z dodatkowo
wprowadzonym poziomym podziałem wydzielającym w górnej części opaskę, to jednak
pozbawione były złoceń, a ich kolorystykę, jak się wydaje, mocno stonowano58.
W tym samym czasie poddano „aktualizacji stylowej” wcześniejsze elementy wyposażenia wnętrza, a przede wszystkim siedemnastowieczne ołtarze boczne. Dodano
do nich: kwiatowe wazony na gzymsie, dekoracje płycin w części cokołowej, wydatne
rocaille’e motywy w zwieńczeniach, a także – w analogicznej formie – agrafy na ramach
obrazów (po cztery w każdym).
Rzeźby
Poziom rzeźby figuralnej, a także dekoracji ornamentalnej nowych elementów aranżacji wnętrza, zainstalowanych w cerkwi supraskiej w drugiej połowie osiemnastego stulecia był wysoki. Wśród nich szczególnym kunsztem wyróżniała się ambona. Przyjmuje
się, iż zarówno ona, jak i pozostałe wyposażenie powstało w warsztatach lwowskich.
Charakterystyczne są dla nich np. rzeźbione postacie atlantów czy relief ambony, wykonane w stylu, jaki dominował w snycerce lwowskiej od lat trzydziestych do pierwszej
połowy lat pięćdziesiątych XVIII wieku. Lwowskie pochodzenie mistrzów, pracujących
w Supraślu, może w pewien sposób potwierdzać informacja z listu Jana Klemensa Branickiego z 1758 roku. Wspomniany jest w nim lwowski snycerz, działający w kościele
w Choroszczy, który miał również trafić do Supraśla59. Innej proweniencji musieli być
autorzy dekoracji drugiego przęsła naw bocznych oraz chóru i narteksu, operujący motyJ. Sito, op. cit., s. 206.
Ta część cerkwi musiała zostać również przemalowana w nieznanym dla nas okresie. Na fotografiach wykonanych
w 1908 r. widoczna jest nowa warstwa farby, zarówno na kryształowym sklepieniu, jak i na łukach sklepiennych,
tworząca wyraźne podziały kolorystyczne. Ornament złożony z kółeczek, niewielkich elips i łączących je kresek,
naniesiony na obrzeżach łuków czy we wnękach okiennych, wyraźnie nawiązywał do wzoru, jaki występował na
dekoracji malarskiej świątyni w analogicznych miejscach. Przy czym w szesnastowiecznej polichromii nie występowały jedynie kreski łączące poszczególne kółeczka, natomiast ich układ i ilość były takie same. Spostrzeżenie to
nasuwa myśl o „odnowieniu” malowideł w narteksie, poprzez powtórzenie starego wzoru, wprowadzając jednocześnie niewielkie zmiany. Ten sam motyw widoczny jest w kruchcie, którą dobudowano do głównego gmachu w połowie XVII w. Wydaje się, iż logicznym uzasadnieniem powstania takich dekoracji mogła być chęć dopasowania
tej dobudówki do reszty świątyni. To natomiast sugeruje, iż dolne partie narteksu posiadały polichromię, zasłoniętą
następnie boazerią, choć Pokryszkin w swym opracowaniu twierdzi, że w tym miejscu ich nie było. Jak zatem wytłumaczyć fakt istnienia ornamentu roślinnego na łuku wrót cerkiewnych w takiej samej formie, jaka występowała
w korpusie głównym?
59
Więcej na ten temat: J. Sito, op. cit., s. 207.
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wami późnego rokoka. W tym przypadku wskazywany jest warsztat „miejscowy”, który
mógł sprostać mniej wymagającemu zleceniu60.
Prezbiterium
Tym szeroko zakrojonym inwestycjom, zmierzającym do ujednolicenia wnętrza cerkwi Zwiastowania w duchu rokokowej estetyki, nie został poddany jedynie ikonostas,
czego nie możemy już powiedzieć o znajdującym się za nim prezbiterium. W 1771 roku,
jak podaje Dałmatow61, część ołtarzową świątyni kompleksowo przebudowano, niszcząc
tym samym szesnastowieczne freski, na których mieli być przedstawieni święci hierarchowie i diakoni62. Archiwalna dokumentacja fotograficzna cerkwi ukazuje jedynie
fragmenty ściany północnej i południowej oraz niewielkie partie ściany przegradzającej
nawę główną od prezbiterium. Dekorację stiukową tworzyło tu głównie 1263 okazałych
pilastrów kanelowanych z głowicami zdobionymi akantem i wolutami. Nad nimi znajdowało się ozdobne belkowanie, m.in. z podwieszanymi szyszkami, festonami i szarfami,
poprzedzające rozbudowane gzymsowania z krotoszynami. Na zdjęciach uwiecznione
są woluty dużych rozmiarów, ulokowane na suficie w narożnikach. Natomiast na ścianie
zachodniej prezbiterium nad rajskimi wrotami znajdowała się supreporta z malowidłem
ukazującym Mojżesza pasącego owce i zdejmującego sandały przed wejściem w krzew
gorejący. Przedstawienie to, podobnie jak i pozostałe w tej części świątyni, ujęte było
w bogate obramienie stiukowe, które tworzyły motywy rocaille’e i roślinne. Po jego
lewej stronie w owalnym medalionie ukazano św. Jana Chrzciciela – tak odnotowano
w źródłach64 – choć przedstawienie to przypomina Chrystusa w postaci Dobrego Pasterza – pod nim zaś znajdowała się dekoracja stiukowa z szarfą na górze. Symetrycznie do
tego schematu umieszczono z prawej analogiczną kompozycję, przypuszczalnie z wyobrażeniem Symeona trzymającego Dzieciątko (Spotkanie Pańskie). Bezpośrednio nad
nimi na wąskiej belce stropowej znajdowała się bogata dekoracja sztukatorska z centralne umieszczoną rozetą, wypełnioną akantem. Na ścianie południowej nad przejściem do
diakonikonu w nieco większym i bardziej okrągłym medalionie ulokowano wizerunek
św. Jana Ewangelisty (z orłem), trzymającego przed sobą otwartą księgę z łacińskim tekstem. Stiukowa dekoracja malowidła łączyła się z rocaillowo-akantowymi zdobieniami
przejścia. Identyczne opracowanie posiadała ściana północna, gdzie umieszczono św.
Mateusza, na co wskazuje postać anioła stojąca z jego prawej strony. Zarówno po stronie
południowej, jak i północnej, zaraz za przejściem (do zakrystii i prothesis) znajdowały
się wnęki, w których ustawione były szafki (?) ozdobione na płycinach motywami podobnymi do tych z ambony. Przestrzeń nad nimi upiększono podobnie jak przy rajskich
Ibidem.
Н. Далматовъ, op. cit., s. 470. Zaznaczyć należy, iż w wielu opracowaniach w odniesieniu do zmian, jakie zaszły
w wystroju prezbiterium, pojawia się data 1771 r. Tak Pokryszkin podpisuje w swym opracowaniu ilustrację, ukazującą fragment części ołtarzowej (ryc. 17), nie zważając przy tym, iż w tekście dwukrotnie podał w tym kontekście
rok 1770.
62
Informację tę podaje Pokryszkin za Dałmatowem, który opiera się na wizytacji świątyni przeprowadzonej w 1764
r. Н. Далматовъ, op. cit., s. 545.
63
Ibidem, s. 470.
64
Ibidem.
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Prezbiterium (część południowo-zachodnia) – cerkiew Zwiastowania Bogarodzicy monasteru
Supraskiego, 1913, fot. J. Jodkowski, nr inw. neg. 9423, zbiory IS PAN w Warszawie

wrotach, stiukową kompozycją, która na ścianie północnej składała się z elementów roślinnych, omoforionu (?) i laski biskupiej. Dekoracja wnęki południowej nie jest znana.
Nad wnękami i przejściami znajdowały się takie same schematy dekoracyjne i ramy,
w których ulokowano zapewne dwa kolejne obrazy zgodnie z kanoniczną kolejnością
Ewangelii – św. Marka od północy i św. Łukasza od południa. Na fotografiach nie zachowały się pozostałe część prezbiterium. Pewnych informacji o ich wyglądzie dostarcza
opis Dałmatowa z końca XIX wieku. W kopule znajdować się miał obraz Boga Ojca, podobnie jak pozostałe ujęty w stiukowe obramienie, zaś w czterech pendentywach przedstawienia proroków: Izajasza, Dawida, Daniela i Ezechiela. Na „podłużnych” częściach
sklepienia, jak to określił archimandryta, wyobrażono chóry anielskie w sztukatorskim
opracowaniu w formie kratki (?)65. Na gzymsie nad rajskimi wrotami umieszczono również stiukową kompozycję złożoną z mitry, pastorału i dwóch kluczy, obwiedzioną wstęgą z napisem w języku słowiańskim: „Ty jesteś Piotr, i na tej Skale zbuduję Kościół mój,
a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,17)66.
Dałmatow użył w swoim opracowaniu określenia: „съ гипсатурными решетками”; idem, op. cit., s. 470.
Malowidła te miały być odnawiane w 1826 r. Natomiast ściany i sklepienie „wcześniej” (czyli pierwotnie?) były
pomalowane farbą klejową w kilku tonacjach barwnych, jak to określa Dałmatow. W 1887 r. przemalowano je farbami olejnymi w tych samych kolorach. Н. Далматовъ. op. cit., s. 470.
65
66
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Przebudowa prezbiterium była ostatnią z większych inwestycji, jakie zrobiono w duchu unii kościelnej. Niewątpliwie przestrzeń świątyni, poddana tak znaczącym przemianom, musiała wydawać się okazałym i atrakcyjnym wnętrzem. Jednak było ono wciąż
silnie naznaczone kulturą wschodniego chrześcijaństwa – najmocniej świadczyły o tym
malowidła ścienne, dominujące nad całością. Zarówno one, jak i pozostawione tu ikony
Chrystusa i Bogarodzicy, a być może i inne, choć przemalowane i upiększone w obcej
im stylistyce, nadal były świadkiem historii i tradycji tego miejsca.
Temat ten wart jest z pewnością szerszych badań. Pogłębiona analiza stylistyczna
poszczególnych elementów wyposażenia oraz nowych obrazów prowadzić może do
określenia twórców tych dzieł, do wskazania dokładniejszego czasu ich powstania czy
potencjalnych fundatorów.

SUMMARY
Krystyna Stawecka
The Main Changes in the Interior of the Church of the Annunciation
of the Virgin Mary in Suprasl After the Union of Brest Implementing
Keywords: Suprasl, monastery, Annunciation of the Virgin Mary, Orthodox, Uniate,
iconostasis
This text is a summary of stylistic changes as well as changes in spatial arrangements
that took place in the main church of the Monastery of Suprasl in 17th and 18th century. In
the article the key investments carried out in the sanctuary at that time are described in
chronological order. The changes concern: the new sanctuary barrier (iconostasis), side
altars, the throne for the bishop, the ambo, the chancel as well as the nartex.
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