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Theotokos jako Władczyni Nieba.  
O wizerunku maryjnym w sanktuarium cerkwi świętego 

Onufrego w Posadzie Rybotyckiej

Jednym z ważniejszych przedstawień budujących XVI-wieczny program malarski sanktuarium 
cerkwi świętego Onufrego w Posadzie Rybotyckiej pod Przemyślem jest wizerunek Matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem zasiadającej na tronie. Przedstawienie takie, choć znane sztuce bizantyńskiej, 
jest obce średniowiecznej tradycji ruskiej. Tu bowiem najpóźniej od wieku XI w konsze absydy 
sanktuarium umieszczano Matkę Boską w typie Oranty podkreślającym Jej orędowniczą, a także 
opiekuńczą rolę w dziejach zbawienia ludzkości. Ukazanie Marii na tronie wskazuje na Jej kró-
lewskość nie tylko z racji pochodzenia z rodu Dawida, ale także ze względu na wysokie miejsce 
w świecie niebiańskim. W proponowanym wystąpieniu, głównie na podstawie analizy ikonogra-
ficznej (szczególnie odznak władzy), ikonologicznej i porównawczej dokonana zostanie próba 
odczytania najważniejszych treści opisanego przedstawienia maryjnego.

Słowa kluczowe: Matka Boska, ikonografia chrześcijańska, cerkiewna sztuka ruska, malarstwo 
pobizantyńskie

W sanktuarium cerkwi świętego Onufrego w Posadzie Rybotyckiej w najwyższej 
partii ściany wschodniej umieszczone zostało przedstawienie Matki Boskiej Tro-
nującej z Dzieciątkiem w asyście czterech archaniołów. Mimo znacznych znisz-
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czeń, wyraźnie widać zarys postaci ubranej w błękitną długą suknię oraz w bru-
natny płaszcz zakrywający również okoloną nimbem głowę. Siedzi Ona frontalnie 
na owalnej poduszce złożonej na masywnej ławie bez oparcia. Chrystus-Emanuel 
znajdował się zapewne na Jej kolanach, dziś w  tym miejscu pozostała jedynie 
nieregularna ciemna plama. Po obu stronach ławy stoi po dwóch aniołów. Ujęci 
w trzech czwartych zwracają się ku siedzącym z wyciągniętymi dłońmi w geście 
adoracji. Ubrani są w białe tuniki lamowane u dołu i przy szyi, z naszytą ozdobną 
taśmą pionowo przez środek. W średniowiecznych świątyniach ruskich w konsze 
absydy sanktuarium umieszczana była Matka Boska w typie Oranty, na przykład 
w kijowskich soborach Mądrości Bożej, Zaśnięcia Matki Boskiej w Ławrze Pie-
czerskiej, Archanioła Michała o  Złotych Kopułach, Cyryla Aleksandryjskiego, 
a także w Czernihowie w cerkwi Zaśnięcia Matki Boskiej Monasteru Jeleckiego1. 
Tradycja ta została przeniesiona na Ruś Północną, do Nowogrodu2, Rostowa3, 
Pskowa i Włodzimierza. 

Napis nad Marią w kijowskim Soborze Sofijskim zaczerpnięty z Psalmu 45 
(Ps 45, 6): О Θεός εν μέσω αυτής, και ου σαλευθήσεται, βοηθήσει αύτη ο θεός 
το προς πρωί πρωί („Bóg jest w  jego wnętrzu, więc się nie zachwieje, Bóg mu 
pomoże o brzasku poranka”)4, jasno wskazuje, że najważniejszą treść tego przed-
stawienia stanowiła tajemnica inkarnacji Boga5. Tym samym nawiązano tu do 
najstarszej, ukształtowanej po soborze w Efezie tradycji, która pozwoliła umiesz-
czać wizerunek Marii, nazywanej oficjalnie Theotokos, na tak uprzywilejowanym 
i eksponowanym miejscu. Przedstawienie w Soborze Sofijskim, inspirowane za-
pewne wizerunkiem w kościele Matki Bożej w Pharos w Wielkim Pałacu w Kon-
stantynopolu6 albo w  kościele w  Blachernach, nazywane za Akatystem „ścianą 

1 O niezachowanych mozaikach ze zburzonych kijowskich monasterskich soborów pisze Paweł 
z Aleppo, por. [Paweł z Aleppo], Путешествiе Антiохiйскаго патрiарха Макарiя въ Россiю 
в половине XVII века, описаное его сыномъ архидiакономъ Павломъ Аллепскимъ, переводъ сь 
арабского Т. Муркос, кн. IV, ч. XIV, Москва 1897–1900, с. 52; кн. IV, ч. XX, с. 73. 

2 Matka Boska Oranta znajdowała się w soborze Sofijskim w Nowogrodzie, por. В. Г. Брюсова, 
София Новогродская. Памятник искусства и истории, Москва 2001, s. 81.

3 Autor Pateryka Kijowsko-Peczerskiego zaświadcza, że książę Włodzimierz przerysował 
schemat malowideł z  soboru Zaśnięcia Matki Boskiej, by takimi samymi ozdobić ściany cerkwi 
w Rostowie, por. Pateryk Kijowsko-Pieczerski czyli opowieść o świętych ojcach w pieczarach kijowskich 
położonych, tłum. L. Nodzyńska, Wrocław 1993.

4 С. С. Аверинцев, К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии 
Киевской, [в:] Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси, 
Москва 1972, с. 25–49.

5 Ibidem, s. 25–49.
6 Por. polski przekład Marii Dzielskiej X homilii patriarchy Focjusza w: „Znak” 466(3) 1994, 

s. 57–61; por. też na przykład C. Mango, The Art of the Byzantine Empire 312–1453, Toronto 1986, 
s. 185–186. A. Lidov uważa, że świątynia ta, będąca konstantynopolitańskim „odpowiednikiem” je-
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niewzruszoną”7, staje się palladium Kijowa. Ta głęboka wiara w opiekę Marii nad 
miastem i księstwem wpłynęła zapewne na popularność właśnie tego typu ikono-
graficznego w średniowiecznych cerkwiach ruskich. Jednak w cerkwi w Posadzie 
Rybotyckiej znalazło się przedstawienie nie Matki Boskiej Oranty lecz Matki Bo-
skiej Tronującej, co wskazuje nie tylko na inne niż staroruskie źródła inspiracji, 
ale również na chęć podkreślenia innych treści niż wcielenie Słowa Bożego oraz 
opieka i orędownictwo Marii. 

Najstarszy wizerunek Matki Boskiej Tronującej powstał w  czasach prze-
dikonoklastycznych, by wspomnieć tylko znane z  VI wieku przykłady w  Sant’ 
Apollinare w Rawennie, Świętego Demetriusza w Salonikach i Świętego Eufra-
siana w Parenzo8. Pojawienie się takiej formuły ikonograficznej, ukształtowanej 
w  wyniku orzeczeń soborów efeskiego i  chalcedońskiego uwypukla rolę Marii 
jako Matki Boga i Królowej Nieba. Choć między IV a X wiekiem nie używano 
oficjalnie tytułu Królowej, to o przekonaniu o Jej zwierzchności świadczą inne 
określenia, na przykład na Wschodzie despoina, na Zachodzie Domina. Po raz 
pierwszy oficjalnie tytułu Królowej Nieba na określenie Matki Boskiej użył pa-
pież Innocenty III9. Ale już w IV wieku na Wschodzie Efrem Syryjczyk wołał: 
„Witaj, Królowo mieszkańców nieba i Pani aniołów”10. Na przekonanie wiernych 
prawosławnych o  rzeczywistej królewskości Marii, a  nie jedynie symbolicznej 
i rozumianej przenośnie, wpływa wywodzenie Jej pochodzenia z rodu Dawida, 
o czym zapewniają już Justyn i Ignacy Antiocheński11, oraz nadawanie Jej tej god-

rozolimskiej Anastasis, stanowiła wzór dla wielu średniowiecznych budowli sakralnych (А. М. Ли-
дов, Церков Богоматери Фаросскoй. Императорский храм реликварий как архетип сакраль-
ного пространства, [в:] Византийский мир. Искусство Константинополя и национальные 
традиции. Тезисы докладов, С. Петербург 2000, с. 37–40).

7 Szczególne związki między Kijowem a świątynią Blacherneńską podkreślają głównie średnio-
wieczne legendy związane z powstaniem soboru Zaśnięcia Matki Boskiej w Ławrze Peczerskiej, 
por. Pateryk Kijowsko-Pieczerski…, op. cit., s. 152 i  nn. Późniejsza tradycja kształt architektury 
i wystroju soboru Sofijskiego odnosi, niesłusznie, do Hagii Sophii w Konstantynopolu, por. [Paweł 
z Aleppo], Путешествiе…, op. cit., kn. IV, cz. XIV, s. 52; kn. IV, cz. XX. 

8 Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери, т. 1, Москва 1998, с. 292 i nn.; R. Cormack, 
The Mother of God in Apse Mosaics, [w:] M. V. Vassilaki (red.), Mother of God. Representations of the 
Virgin in Byzantine Art, Athens 2000, s. 90–105.

9 O  kształtowaniu się w  tradycji Kościoła świadomości o  królewskości Matki Bożej, por. 
L. Andrzejewski, Królewskość Matki Bożej, [w:] B. Przybylski (red.), Gratia Plena. Studia teologiczne 
o Bogurodzicy, Poznań–Warszawa–Lublin, 1965, s. 381–409.

10 Sancti Patris Nostri Ephraem Syri Opera Omnia Quae Exstant Graece, Syriace, Latine…, wyd. 
J. S. Assemani, t. 6, Romae 1746, s. 575–577; tu za polskim przekładem: Ojcowie Kościoła greccy 
i syryjscy. Teksty o Matce Bożej, przeł. Wojciech Kania, Niepokalanów 1981, s. 69.

11 List do Efezjan 18, 2; por.: W. Kania, Wstęp, op. cit., [w:] Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy…, 
op. cit., s. 9; Ojcowie Apostolscy, tłum. A. Świderkówna, Warszawa 1990, s. 72; E. Adamiak (red.), 
Teksty teologiczne. Mariologia, Poznań 2005, nr 21, s. 57.
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ności z racji urodzenia Boga, co znajduje potwierdzenie w pismach Pseudo Ata-
nazego i Jana z Damaszku12, jak też pewność o Jej królowaniu w niebie. O wierze 
wschodnich chrześcijan w tę godność Marii przekonują również pisma Korippu-
sa, Sergiusza i Andrzeja z Krety, a także treść Akatystu oraz apokryfów, zwłaszcza 
Protoewangelii Jakuba13. 

Najwcześniejsze znane na Rusi wizerunki hierarchicznej Tronującej Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem pochodzą z XI (rękopiśmienny Kodeks Gertrudy14) i XIII 
wieku (ikona obdarzona toponimicznym epitetem „Swenska” od Swenskiego 
monasteru Zaśnięcia Bogurodzicy koło Brańska, obecnie w  zbiorach Galerii 
Trietiakowskiej15). Według niesprawdzalnej, mało wiarygodnej, ale powtarza-
nej przez badaczy hipotezie miałyby one stanowić kopię cudownego wizerunku 
czczonego w Ławrze Pieczerskiej16. Kolejne przykłady pochodzą z XV (np. jak 
ikona w  zbiorach Lwowskiego Muzeum Historii Religii17) i  XVI wieku (ikona 
z kolekcji Hryniwych18, z Libuchory w zbiorach Muzeum Narodowego we Lwo-
wie19, z okolic Turki w zbiorach prywatnych20, freski w cerkwi świętego Onufre-
go w Ławrowie21, świętego Mikołaja monasteru w Mielcach22, na ikonie Pokłonu 

12 L. Andrzejewski, op. cit., s. 391–392. 
13 R. Cormack, op. cit., s. 93; B. V. Pentcheva, Icons and Power. The Mother of God in Byzantium, 

Pensylvania 2006, s. 12–16.
14 M. Smorąg-Różycka, Bizantyńsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy. O  kontekstach ide-

owych i artystycznych sztuki Rusi Kijowskiej XI wieku, Kraków 2003, s. 164 i nn. 
15 Liczne publikacje, por. В. И. Aнтонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи 

XI–начала XVIII в.в., т. I–II, Москва 1963, ил. 32–35; B. H. Лазарев, Иконы XI–XII веков, [в:] 
B. H. Лазарев, Русская иконопись от истоков до начала XVI века, Москва 1983, с. 169, нр 28, 
ил. 28; Г. Н. Логвин, Л. Міляєва, В. Свєнціцька, Український середньовічний живопис, Київ 
1976, ил. XII. 

16 Krytycznie na ten temat: M. Smorąg-Różycka, Bizantyńsko-ruskie…, op. cit., s. 169–184; 
por. też: M. Smorąg-Różycka, O pięknie i sztuce w najstarszych przekazach pisanych Rusi Kijowskiej 
w świetle tradycji bizantyńskich ekphraseis, [w:] Ars graeca – ars Latina. Studia dedykowane Profesor 
Annie Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, s. 99–114. 

17 П. Скоп, „Ікона Богородиця на пpестолі” першої пол. XV ст. Із збірки Львіського 
музею історії релігiї, „Бюлтень. Інформаційний випуск Львівського філіалу Національного 
Науково-Дослидного Реставраційного Центра України” 9, Львiв 2007, с. 109–117. 

18 Українська ікона та артефакти XI–XVIII століть. Виставка українських ікон 
та артефактів XI-XVIII століть із приватної збірки Ігора та Оксани Гринівих у Музеї 
Мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Київ 2007, нр 17.

19 I. Свєнціцький, Іконопись Галицької України XV–XVI віків, Львів 1929, с. 78, iл. 113.
20 О. Сидор, Давна українська ікона із приватних збірок, Київ 2003, нр 7.
21 А. Рогов, Фрески Лаврова, [в:] Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная 

Европа, Москва 1973, с. 339–351; М. Гелитович, Фрески церкви Св. Онуфрія в Лаврові, „Націо-
нальний науково-дослідний реставраційний центр України. Львівський філіал. Бюлетень”, 
Львів 8, 2006, iл. 86–89. 

22 В. Цитович, Є. Осадчий, Милецькі розписи. Пам’ятки сакрального мистецтва Волині, 
[в:] Матеріали VIII міжнародної наукової конференції, Луцьк 2001, с. 105–108.
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Trzech Króli z Cewkowa23). Te nieliczne przykłady wskazują na małą popularność 
opisywanego typu ikonograficznego, co jest czytelne zwłaszcza w  porównaniu 
z dużą liczbą zachowanych ikon Matki Boskiej Hodegetrii24.

W posadzkiej cerkwi Matka Boża ukazana jest przede wszystkim jako kró-
lowa i  władczyni nieba. O  takim właśnie odczytaniu treści przedstawienia za-
decydowała zarówno analiza składających się nań motywów ikonograficznych, 
jak i symboliki sanktuarium, oraz wypełniającego jego ściany pełnego programu 
malarskiego. W sztuce bizantyńskiej królewska godność Marii nie jest podkre-
ślana, jak na Zachodzie na przykład w rzymskiej Santa Maria Antiqua, przez in-
sygnia czy strój, ale przez inne motywy, a także związki ideowe z sąsiadującymi 
obrazami oraz wypływające z umiejscowienia w programie malarskim i wnętrzu 
świątyni. Właśnie te rysy składają się na treść przedstawienia maryjnego w sank-
tuarium cerkwi świętego Onufrego. 

Tronująca pozycja Marii już przed wiekami przejęta została z  reprezenta-
cyjnych wizerunków cesarzy i cesarzowych rzymskich, które do naszych czasów 
dotrwały na monetach (np. monety z cesarzową Eudoksją25), tabliczkach z ko-
ści słoniowej (np. w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu26) i rzeźbach pełno-
plastycznych (np. statuetka bogini Tyche w Metropolitan Museum of Art27). Do 
najważniejszych, wykorzystanych przez posadzkich malarzy motywów ikonogra-
ficznych i stylistycznych niosących treści imperialne, należą: ujęcie hieratyczne 
Marii nadające przedstawieniu charakter reprezentacyjny i  oficjalny, siedząca 
poza, która wskazuje na wyższą rangę i panowanie, tron, jak i purpurowa podusz-
ka na jego siedzisku jako czytelne atrybuty monarsze oraz obecność stojących po 
obu stronach tronu archaniołów. Ich szaty oraz atrybuty wskazują na funkcje re-
prezentacyjne, jakie pełnili, według wyobrażeń współczesnych, na wzór dworzan 
cesarza bizantyńskiego. Ubrani są bowiem w białe tuniki wykończone ozdobną 
taśmą, którą uznać można za uproszczony wariant lorosu, znanego na dworze bi-
zantyńskim od wieku XI28 jako część ceremonialnego stroju cesarskiego, a także 
stroju wysokich urzędników dworskich. 

23 Ikona karpacka…, op. cit., nr 18. 
24 Por. na przykład M. P. Kruk, Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z dzieciątkiem w wieku XV 

i XVI, Kraków 2000; М. Гелитович, Богородиця з Дитям і похвалою. Ікони колекції Національ-
ного музею у Львові, Львів 2005.

25 Н. П. Кондаков, op. cit., s. 294, il. 198. 
26 A. Grabar, Christian Iconography. A. Study of Its Origins, New Jersey 1980, il. 201. 
27 B. V. Pentcheva, Icons…, op. cit., s.15, il. 3.
28 M. Smorąg-Różycka, Ewangeliarz Ławryszewski, Kraków 1999, s. 34; tam szczegółowa lite-

ratura. 
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W Posadzie Rybotyckiej aniołowie zwróceni są w stronę tronu wznosząc dło-
nie w geście adoracji. Cześć, którą w ten sposób okazują, może być oddawana 
zarówno Chrystusowi siedzącemu na kolanach Matki, jak i Jej samej, choć, rzecz 
jasna, ta druga nie może być równa uwielbieniu należnemu Bogu. Przekonanie 
o dostąpieniu przez Marię pełni chwały niebiańskiej i wywyższeniu ponad wszel-
kie stworzenia, w tym także ponad będące najbliżej Boga niebiańskie intelekty, 
pojawiają się w pismach wielu Ojców Kościoła, by wymienić tylko Atanazego, 
Efrema Syryjczyka i Germana z Konstantynopola. Pierwszy z nich, żyjący w IV 
wieku patriarcha aleksandryjski, wychwalał Marię słowami: 

Czy powiem, że wielcy są Cherubini? Tyś większa od nich; oni bowiem podtrzy-
mują tron Boży, a  Ty nosisz Boga na swych rękach. Czy powiem, że wielcy są 
Serafini? Tyś od nich większa; oni zakrywają swe twarze skrzydłami, nie mogąc 
patrzeć na pełnię chwały, a Ty nie tylko wpatrujesz się w Jego twarz, lecz Go pie-
ścisz i pierś swą wkładasz w Jego święte usta29.

Św. Efrem, doktor syryjski, w  swych pieśniach zamieniając prawdy wiary 
w język poezji pisał:

Królowo wszystkich, nadziejo pozbawionych nadziei, Pani nasza najchwalebniej-
sza, wspanialsza od niebian, jaśniejsza od promieni słońca i błyskawic, czcigod-
niejsza od Cherubinów, świętsza od Serafinów30.

Podobne słowa odnajdujemy w pismach patriarchy Konstantynopola, świę-
tego Germana, na przykład w Homilii na ofiarowanie Najświętszej Marii Panny:

Usiądź, Pani, wypada bowiem, wypada Ci jako Królowej, sławniejszej od wszyst-
kich królów, siedzieć na wywyższeniu! Tobie, co daleko przewyższasz Cherubi-
nów, przystoi najświętsza stolica na mieszkanie. Słusznie Ci jako Królowej wszyst-
kich ofiaruję miejsce.

Albo nieco dalej:

Witaj, Maryjo, łaski pełna, świętsza od świętych, wyższa od nieba, sławniejsza od 
Cherubinów, czcigodniejsza od Serafinów, większa od wszystkich stworzeń31.

Tak odczytany sens wizerunku Maryjnego jako Królowej Niebios współtwo-
rzy treść programu malarskiego sanktuarium posadzkiej cerkwi podkreślając idee 
eschatologiczne i soteriologiczne. Już bowiem Maksym Wyznawca interpretując 
symboliczne znaczenie sakralnej przestrzeni świątyni chrześcijańskiej w sanktu-

29 Homilia przeciw Ariuszowi, tłumaczenie za: W. Kania, Ojcowie Kościoła…, op. cit., s. 12
30 Tłumaczenie za: W. Kania, Muza chrześcijańskiego Wschodu, Kraków 2008, s. 230.
31 Patrologia graeca, wyd. J.P. Minge, t. 98, Paris 1865, coll. 291–310, tłumaczenie za: W. Kania, 

Ojcowie Kościoła…, op. cit., s. 161, 163.
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arium widział obraz nieba, w nawie zaś – ziemi. Myśl tę z całą siłą przypomniał 
w wieku XV Symeon z Tessaloniki:

Będąc podzielona na najświętszy przybytek i części zewnętrzne przedstawia same-
go Chrystusa, posiadającego dwie natury: jednocześnie Boga i człowieka. I jedno 
jest widzialne, drugie niewidzialne; tak samo też [przedstawia] Człowieka, złożo-
nego z duszy i ciała. Ale również znakomicie [przedstawia] tajemnicę Trójcy, która 
jest niedostępna w [swej] istocie, poznawana zaś w opatrzności i mocy. Szczegól-
nie zaś odzwierciedla świat widzialny i niewidzialny, ale i tylko widzialny: miano-
wicie niebo przez ołtarz, rzeczy ziemskie zaś przez resztę świątyni32.

Idea sanktuarium jako obrazu nieba zaczynała pełniej przemawiać do wy-
obraźni wiernych, gdy jego przestrzeń zamykała się przed nimi zasłaniana od 
wieku XV wysoką ścianą ikonostasową. A tu w samym środku świętych obrazów 
dominowało przedstawienie Deesis, wyrażające idee orędownictwa za ludzkość 
w chwili sądu ostatecznego. Przejście przez wrota królewskie zamknięte w zna-
ku arkady – tradycyjnym symbolu zwycięstwa, oznaczało wkroczenie do Króle-
stwa Bożego. Obietnica rychłego jego nadejścia wypełniała się za każdym razem 
w czasie sprawowania Eucharystii. To w czasie anafory zstępuje Bóg w postaci 
chleba i wina, równocześnie jednocząc się z Cerkwią ziemską w sprawowaniu li-
turgii w niebie. Moment ten, gdy Chrystus stoi za ołtarzem, do którego przybliża 
się orszak anielskich diakonów z darami w obrazie nazwanym Niebiańską liturgią 
często dopełnia program malarski cerkwi bałkańskich. W Posadzie Rybotyckiej 
brakuje tego przedstawienia, jednak jego treść przekazuje Komunia Apostołów 
ukazana na ścianach sanktuarium. Tu do ołtarza, za którym stoi Chrystus, zbli-
żają się apostołowie, by otrzymać sakrament. Nie jest to tylko symboliczny ob-
raz odwołujący się do wydarzeń Wielkiego Czwartku, na co mogłyby wskazywać 
sceny Ostatniej Wieczerzy i Umywania nóg umieszczonych obok. Jest to liturgia, 
którą Chrystus sprawuje w  niebiosach, o  czym świadczy Jego strój biskupi, tj. 
ozdobiony krzyżami sakkos, aniołowie usługujący Mu w strojach diakonów oraz 
tkanina zawieszona na dachach budynków w tle zamieniająca historyczną prze-
strzeń Wieczernika w przestrzeń sakralną i transcendentną. Do obrzędów, obok 
apostołów, dołączają się również umieszczeni poniżej Ojcowie Kościoła, a  za-
pewne i święci aniołowie podążający w orszaku na sklepiennej kolebce. W mi-
sterium Eucharystii czas trwania liturgii i przestrzeń jej sprawowania wypełniane 
jest przez Królestwo Boże. Maria zasiadająca na tronie w asyście archaniołów jest 
w nim królową, Chrystus Pantokrator, ukazany w mandorli i otoczony niebiań-
skimi intelektami – jego królem. 

32 Patrologia graeca…, op. cit., t. 155, kol. 703–704; Symeon z Tessaloniki, O świątyni Bożej, 
przekł. A. Maciejewska, Kraków 2007, s. 38–39. 
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1. Posada Rybotycka, malowidła w sanktuarium cerkwi świętego Onufrego,  
widok na ścianę wschodnią (fot. Piotr Krawiec)

2. Matka Boska na tronie, przedstawienie na ścianie wschodniej sanktuarium cerkwi 
świętego Onufrego w Posadzie Rybotyckiej (fot. Piotr Krawiec)
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3. Archaniołowie, fragment przedstawienia Matki Boskiej na tronie na wschodniej ścia-
nie sanktuarium cerkwi świętego Onufrego w Posadzie Rybotyckiej  

(fot. Piotr Krawiec)33

33 Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum prywatnego Autorki.
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Theotokos as Ruler of Heaven.  
About Mary’s depiction in the sanctuary of the orthodox church of  

St Onuphrius in Posada Rybotycka 

A depiction of the Mother of God on the Throne with the Child, accompanied by four archangels 
can be found in the uppermost part of the eastern wall of the sanctuary of the orthodox church 
of St. Onuphrius in Posada Rybotycka. 
The appearance of this kind of iconographic canon as early as the 6th century, happened as a re-
sult of pronouncements by the Councils of Ephesus and Chalcedon, and highlights the role of 
Mary as the Mother of God and the Queen of Heaven. Though the title of the Queen was not 
officially used between the 4th and the 10th century, other terms, such as despoina in the East and 
Domina in the West, indicate the belief in her authority. 
The Mother of God in the orthodox church in Posada is depicted primarily as the Queen and the 
Ruler of Heaven. This interpretation of the portrayal has been influenced by the analysis of its ico-
nographic motifs, the symbolism of the sanctuary and the entire scheme of paintings covering its 
walls. In Byzantine art Mary’s royal rank is not emphasised, like in the West, by insignia or attire, 
but by other motifs, and ideological links to neighbouring paintings, as well as those derived from 
the positioning in the scheme of paintings and in the church’s interior. 
The most significant motifs of imperial character used here include: the hieratic portrayal of Mary 
which gives the depiction a formal and official character; the seated pose indicating a higher rank 
and royal status; the throne and the scarlet cushion on its seat – clear attributes of a sovereign; 
and the presence of archangels standing on both sides of the throne. Their attire and attributes 
indicate the formal functions they performed, according to contemporary notions, modelled on 
the courtiers of the Byzantine emperor. They are dressed in white tunics trimmed with a decora-
tive tape, which can be interpreted as a simplified version of loros, known at the Byzantine court 
from the 9th century as part of the ceremonial attire of the emperor and high court officials.
The sense of Mary’s depiction as the Queen of Heaven interpreted in this way contributes to the 
contents of the scheme of paintings in the sanctuary of the orthodox church in Posada and em-
phasises eschatological and soteriological ideas. The walls depict the liturgy celebrated by Christ 
himself. In the mystery of Eucharist the duration of the Liturgy and the space in which it is cele-
brated are filled by the Kingdom of God. In other words, during Eucharist the sanctuary becomes 
a representation of the heavenly world, a fact emphasised already by Maximus the Confessor, 
and again in the 15th century by Symeon of Thessalonika. Mary on the throne accompanied by 
archangels is its queen, and Christ Pantocrator, depicted in the mandorla and surrounded by 
heavenly intellects, its king. 

Keywords: Mather of God, Christian iconography, old Ruthenian art, post-byzantine frescos




