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Okcydentalizacja sztuki cerkiewnej  
na ziemiach ruskich dawnej Rzeczypospolitej  

w XVI i XVII wieku

Analiza dziedzictwa kulturalnego Rusinów zamieszkują-
cych ziemie Rzeczypospolitej pozwala zerwać ze stereo-
typowym postrzeganiem sztuki cerkiewnej jako zastygłej 

w średniowiecznych kanonach, skostniałej, zamkniętej na inspiracje 
spoza bizantyńskiego kręgu cywilizacyjnego. Na jej ostateczny kształt 
wpłynęło wiele czynników, niedających się łatwo zdefiniować i opisać, 
związanych zarówno z sytuacją społeczno-polityczną wewnątrz kraju, 
jak i wynikających z uwarunkowań zewnętrznych.

Rozszerzające się granice Królestwa Polskiego za czasów Kazi-
mierza Wielkiego objęły także ziemie zamieszkałe w większości 
przez Rusinów i kulturowo przynależne do szeroko rozumianego 
kręgu cywilizacji bizantyńskiej. Oprócz ziemi sanockiej, przemy-
skiej, halickiej, krzemienieckiej, chełmsko-włodzimierskiej, Pokucia 
i Podola, przyłączonych jeszcze w wieku XIV, za czasów Jagiellonów 
w orbitę bezpośrednich wpływów kultury polskiej dostały się rów-
nież Ruś Biała i Czarna, Polesie, Wołyń oraz część Ukrainy z Bracła-
wiem i Humaniem, zjednoczone najpierw unią personalną, a po roku 
1569 rzeczywistą w jeden „nierozdzielny, a nie różny” organizm pań-
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stwowy, nazwany przez historyków Rzeczpospolitą Obojga Narodów. 
W wyniku tych działań wojennych i politycznych pod panowaniem 
katolickiego monarchy znaleźli się wierni Kościoła prawosławnego, 
należący w przededniu unii brzeskiej do ośmiu diecezji, podporządko-
wanych metropolicie kijowskiemu1. Sama unia brzeska, mająca na celu 
uregulowanie sytuacji religijnej w kraju i integrację Kościołów kato-
lickiego i prawosławnego przez włączenie tego drugiego we wspólną 
strukturę hierarchiczną podporządkowaną papieżowi, nie spełniła 
swej roli. Zamiast jednej organizacji powstały trzy zwaśnione obozy, 
gdyż Kościół wschodni rozpadł się na unicki i prawosławny, a biskupi 
uniccy nigdy nie zostali uznani za równych w prawach i godnościach 
katolickim. Samo wydarzenie, doniosłej wagi dla sytuacji społecznej 
i politycznej w kraju, nie wpłynęło zasadniczo na przeobrażenia w sztu-
kach plastycznych, choć niewątpliwie odegrało ważną rolę w rozwoju 
kultury prawosławnej, organizacji szkolnictwa, podniesieniu poziomu 
umysłowego i moralnego duchowieństwa. Zresztą impulsy pobudza-
jące życie intelektualne dawała nie tylko rywalizacja z podbudowanym 
ideami Trydentu katolicyzmem. Ich źródłem były także ruchy refor-
matorskie, ideały humanistyczne, renesansowa ornamentyka i wiele 
innych zjawisk kulturowych, które docierały przez cały XVI wiek na 
ziemie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, akty-
wizując ludzi o otwartych umysłach na wszystkich polach działalno-
ści artystycznej. Dziś, wobec ogromnych strat, jakie poniosła kultura 
ruska w ciągu wieków, trudno powiedzieć, w której dziedzinie nowe 
rozwiązania niesione wraz z antycznymi kanonami piękna i zasobem 
renesansowych form wyrazu artystycznego pojawiły się najwcześniej, 
pewne jest jednak, że stało się to w trakcie XVI stulecia, jeszcze przed 
podpisaniem unii brzeskiej i na długo przed jej przyjęciem przez więk-
szość prawosławnych diecezji Rzeczypospolitej.

1 K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska 1370–1631, 
Warszawa 1934 (reprint Orthdruk: Warszawa 2005), s. 73–74; J. Szymański, 
Biskupstwa polskie w wiekach średnich. Organizacja i funkcje, w: Kościół w Polsce, 
red. J. Kłoczowski, t. 1, Znak: Kraków 1966, s. 183; L. Bieńkowski, Ustrój Kościoła 
ruskiego w XVI wieku, w: Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2, Znak: Kraków 
1969, s. 794–795; A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczy-
pospolitej, WN UwB: Białystok 2001, s. 29.
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Ogromną rolę w procesie przemian kulturowych odegrała 
książka drukowana, medium przenoszące i rozpowszechniające nowe 
poglądy, idee, konwencje, a w sztukach plastycznych – motywy for-
malne i ikonograficzne2. Pierwsze drukarnie na ziemiach Rzeczypo-
spolitej zakładali przybysze z Zachodu, szczepiąc tu nie tylko tajniki 
„czarnej sztuki”, ale także cały zasób obcych, głównie niemieckich, 
wzorów formalnych. Trzeba podkreślić, że choć rozwój typografii 
uważany jest za jedno z najdonioślejszych osiągnięć epoki odrodzenia, 
to pierwsze książki drukowane nawiązywały do swych średniowiecz-
nych rękopiśmiennych poprzedników. Było to jednak zjawisko krót-
kotrwałe, dotyczące w zasadzie inkunabułów i tylko niektórych dzieł 
późniejszych, np. mnicha Makarego w Târgoviște czy Bożydara i Win-
centego Vukoviciów w Wenecji. Do tej grupy należą również pierwsze 
w dziejach drukarstwa cyrylickiego księgi wydane przez Szwajpolta 
Fiola w typografii w Krakowie3. Ten pochodzący z frankońskiego 
Neustadt złotnik i hafciarz zdobił swe druki motywami zaczerpnię-
tymi z cyrylickich manuskryptów. Zgodnie z tradycją, kończył je 
kolofonem, a rozpoczynał prostokątną winietą wypełnioną plecionką 
charakterystyczną dla stylu bałkańskiego, rozdziały i ważniejsze aka-
pity zaś otwierał inicjałami tworzonymi przez drobne laseczkowate 
elementy z wypustkami, wyróżniające styl bizantyński. Z rękopisów 
przejął ponadto więź, tj. ornament literowy wyróżniający tytuły roz-
działów, oraz dwubarwny atrament. Ciekawa jest rycina Ukrzyżo-
wania, zamieszczona w niektórych egzemplarzach Oktoicha (1491) 

2 Więcej: W. Deluga, The Influence of Prints on Paiting in Eastern Europe, 
„Print Quarterly” 1993, t. 10, nr 3, s. 219–231; idem, W kręgu Kościoła wschod-
niego – metoda porównawcza w studiach nad rytownictwem i malarstwem XVI 
i XVII wieku, w: Polska Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, red. S. Stępień, t. 2, Południo-
wo-Wschodni Instytut Naukowy; Przemyśl 1993, s. 327–333; idem, Malarstwo 
i grafika cerkiewna w dawnej Rzeczypospolitej, WN UG: Gdańsk 2000, s. 106–130.

3 Bogatą literaturę na temat działalności wydawniczej Szwajpolta Fiola zebrał 
E.L. Nemirovskij, Славянские издания кирилловского (церковнославянского) 
шрифта. Инвентарь сохранившихся экземпляров и указатель литературы, 
t. 1: 1491–1550, Znak: Moskva 2009, s. 191–214; zob. też: idem, Gesamtkatalog der 
Frühdrucke in kyrillischer Schrift, Bd I: Inkunabeln, Koerner: Baden–Baden 1996; 
idem, Gutenberg und der älteste Buchdruck in Selbstzeugnissen: Chrestomathie und 
Bibliographie, 1454–1550, t. 202, Koerner: Baden–Baden 2003.



~ 333 ~

• OKCYDENTALIZACJA SZTUKI CERKIEWNEJ… •

i Triodu kwietnego (niedatowany)4; powstała najprawdopodobniej 
w norymberskim środowisku artystycznym5, ale dostosowywano ją do 
wschodniej tradycji ikonograficznej, o czym świadczy „stojąca” poza 
Chrystusa, przybitego do krzyża czterema gwoździami.

Od XVI wieku wszystkie niemal elementy zdobiące karty ksiąg 
drukowanych w ruskich typografiach na ziemiach Rzeczypospolitej 
zdradzają zachodnie pochodzenie i odpowiadają stylowi epoki. Wyjąt-
kiem są Służebniki Mamoniczów (Wilno 1583, 1617), w których sko-
piowano bałkańskie winiety ze Służebnika Bożydara Vukovicia (1519, 
1554)6, powtarzane też w innych weneckich drukach, np. w Trebniku 
z 15387 czy Służebniku z 15708.

Proces adaptacji nowego zdobnictwa przebiegał stopniowo. Nale-
żący do pionierów cyrylickiego drukarstwa poeta, tłumacz i edytor 
Franciszek Skoryna z Połocka9, wydający księgi w Pradze oraz Wilnie, 
inspirował się osiągnięciami niemieckich typografów, którzy kształto-
wali ornamentykę druków w najstarszym okresie ich powstawania10. 
Skorynie brakowało jeszcze pełnego przygotowania do pracy z obcymi 
wzorami, podobnie jak innym początkującym drukarzom w Europie. 

4 Egzemplarz druku z Ukrzyżowaniem znajduje się w rumuńskim Braszo-
wie.

5 E. Chojecka, Wokół wyposażenia graficznego druków słowiańskich Szwaj-
polta Fiola, „Biuletyn Historii Sztuki” 1978, t. 11, nr 3, s. 223–240; M. Błońska, 
Polonica cyrylickie XV–XVIII wieku, czyli o drukach cyrylickich wydawanych 
w państwie polsko-litewskim, w: Z badań nad książką. Studia ofiarowane profesor 
Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin, Biblioteka Narodowa: Warszawa 
1993, szczególnie s. 513, il. 2.

6 E.L. Nemirovskij, Славянские избания…, t. 2, ks. 1: 1551–1592, Znak: 
Moskva 2011, s. 90; Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego 
Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku, WN UWM: Olsztyn 2003, s. 68, 213.

7 Dostępny online na stronie Cyfrowej Serbskiej Biblioteki Narodowej: 
http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Stara_stampana_knjiga/I_028#page/0/mode/1up 
(dostęp: 3. 06.2017).

8 E.L. Nemirovskij, Славянские избания…, t. 2, ks. 1, nr 135, s. 262. 
9 Więcej o nim: artykuł Aleksandra Naumowa w niniejszym tomie.
10 W. Deluga, Źródła i inspiracje ilustracji drzeworytniczych do wydań Fran-

ciszka Skoryny, w: 480 let běloruského knihtisku 1517–1997: Materiály z konference 
v pražském Klementinu 5.9.1997, sest. F. Sokolová, Národní knihovna: Praha 1997, 
s. 15–19.
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Wąskie, prostokątne winiety nagłówkowe jego druków wypełniają 
zwykle charakterystyczne dla renesansu motywy ulistnionych i ukwie-
conych gałązek, spiętych na osi i wijących się symetrycznie na boki11. 
Niekiedy jednak zaadaptowane tylko częściowo kampanula i orna-
ment kandelabrowy (tj. „położone”, rozciągnięte horyzontalnie) ujaw-
niają niewiedzę o przeznaczeniu tych zupełnie dla Rusi nowych – choć 
o antycznej proweniencji – form zdobniczych12.

Wraz z rozwojem sztuki drukarskiej doświadczenia nabierali 
typografowie na wschodzie Słowiańszczyzny. Już druki Skoryny 
z okresu wileńskiego (1522–1525) oceniane są wyżej niż te z okresu 
praskiego (1517–1519). W drugiej połowie XVI wieku znacznie lepiej 
znano obce motywy. Przyswajano je również za pośrednictwem ręko-
pisów, do których moskiewscy iluminatorzy przerysowywali roślinne 
elementy niemieckich grawiur. W winietach ksiąg z warsztatów 
Zabłudowa, Wilna, Lwowa i Ostroga, gdzie pracowali Iwan Fiodo-
row13 i Piotr Mścisławiec, przybyli z Moskwy w latach sześćdziesią-
tych XVI stulecia (ok. 1567), przeważał tzw. ornament starodrukar-
ski, nawiązujący do rękopiśmiennego zdobnictwa Rusi, a złożony ze 
spiralnie skręconych witek z mięsistymi żyłkowatymi liśćmi i dużymi 
kwiatami w ujęciu bocznym, przywodzącymi na myśl oset lub żołądź. 
Przypomina on dekorację szesnastowiecznych ksiąg Ławry pw. Świę-
tej Trójcy i Sergiusza z Radoneża w Sergijewym Posadzie (Rosja), lecz 
w istocie powiela motywy z drzeworytów Israhela van Meckenema 
(Młodszego)14, słynnego niemieckiego drukarza i złotnika przełomu 
XV i XVI wieku, prawdopodobnie holenderskiego pochodzenia. Rza-
dziej w drukach Fiodorowa i Mścisławca spotkać można delikatną 

11 E.L. Nemirovskij, Славянские избания…, t. 1, s. 90–97. 
12 Warto zauważyć, że takie właśnie poziome eksponowanie ornamentów, 

oryginalnie przeznaczonych do wypełniania wąskich pól pionowych, było błędem 
także zachodnich typografii, nie tylko cyrylickich. 

13 Działalność wydawnicza Fiodorowa jest dobrze omówiona w literaturze 
przedmiotu; najpełniej w: E.L. Nemirovskij, Славянские избания…, t. 2, ks. 1, 
passim.

14 Â.P. Zapasko, Мистецтво книги на Україні в XVI–XVIII ст., Vidav-
nictvo L’vìvs’kogo unìversitetu: L’vìv 1971, s. 58; idem, Мистецька спадщина 
Івана Федорова, Viŝa škola: L’vìv 1974, s. 46–49.
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maureskę15 (zob. np. Czasownik, drukarnia Mamoniczów, Wilno, 
ok. 1572)16.

Pozbawieni szerokiego zaplecza technicznego pionierzy cyry-
lickiego drukarstwa w Rzeczypospolitej musieli polegać na własnych 
umiejętnościach technicznych i talencie artystycznym. Samodzielnie 
odlewali czcionki, dbali o zdobnictwo, kierowali warsztatami; nie 
odbiło się to jednak negatywnie na jakości druków. Szczególnie Fio-
dorow przywiązywał wielką wagę do formalnego kształtu swoich dzieł 
– wyróżnia je niezwykle staranna i bogata – jak na owe czasy – szata 
graficzna17. Na wyposażeniu drukarni miał on co najmniej osiemdzie-
siąt różnych wzorów drzeworytniczych winiet nagłówkowych w typie 
en tête, tzw. zastawek, z których wykonał 271 odbitek na kartach swych 
wydań18. Najczęściej reprezentowały one styl starodrukarski, ale były 
również winiety o cechach renesansowych i manierystycznych, upo-
wszechniane zarówno przez Niemców, jak i mistrzów z warsztatów 
niderlandzkich. W lwowskim Apostole (1574) np. znajduje się winieta 
inspirowana ryciną Hansa Sebalda Behama19, znakomitego malarza 
i rytownika niemieckiego renesansu. Wyobraża palmetę i antytetycz-
nie ułożone rogi obfitości, z których wyrastają spiralne gałązki, poro-
śnięte liśćmi akantu. W winietach druków ostrogskich obok delikatnej 
witki roślinnej główny motyw ozdobny tworzy renesansowy ornament 
okuciowy20 i zwijany21.

W swoich książkach Fiodorow zaczął umieszczać także elementy 
kończące tekst, tzw. finaliki czy końcówki; mają one formę prostokąt-
nych winiet albo drobnych znaków graficznych, geometrycznych lub 

15 Ornament złożony z płaskiej, silnie stylizowanej gałązki roślinnej, pocho-
dzący z antyku, przekształcony przez sztukę islamu.

16 Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, op. cit., s. 56, il. 7.
17 Iwan był przedstawicielem typografów świadomych powagi wykonywa-

nego rzemiosła. Gdy jego zabłudowski mecenas, Grzegorz Chodkiewicz, zrezy-
gnował z prowadzenia drukarni, proponując mu zajęcie się uprawą ziemi, odmó-
wił i kontynuował działalność drukarską we Lwowie, a później w Ostrogu.

18 Â.P. Zapasko, Мистецька спадщина…, s. 46.
19 Ibidem, s. 47–48.
20 Naśladuje płaskie listwy, wycinane z blachy, z imitacją główek gwoździ 

i kaboszonów.
21 Â.P. Zapasko, Мистецька спадщина…, s. 197, il. 125–127, s. 199, il. 141. 
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roślinnych. Lwowski Apostoł drukarz zakończył identycznym fina-
likiem jak moskiewski (1564) – w kształcie zgeometryzowanej ple-
cionki, wpisanej w leżący prostokąt lub wielokąt – który zdobi wiele 
ksiąg szesnastowiecznych zachodnioeuropejskich typografii; znali go 
także drukarze krakowscy22.

Ważną ozdobą druków Fiodorowa były inicjały. Większość 
z nich wykonano w stylu starodrukarskim, charakteryzującym się 
dużymi i grubymi motywami roślinnymi o białej kolorystyce z wyraź-
nymi gęstymi żyłkami. Mogły one same tworzyć kształt liter, ale czę-
ściej zamknięte były w geometryczne ramki i umieszczone na czarnym 
tle. Drugą grupę inicjałów stanowiły lombardy23, litery odwzorowu-
jące pismo sprzed upowszechnienia się druku, wywodzone z krajów 
romańskich. W manuskryptach miały duże rozmiary, pisane były czer-
wonym atramentem, wyrastały z nich stylizowane gałązki roślinne. Ich 
popularność wynikała najpewniej z faktu, że skryba mógł je wykonać 
samodzielnie, nie zatrudniając miniaturzysty. W Biblii Ostrogskiej Fio-
dorow użył jeszcze innego kroju inicjałów – białych liter, oplecionych 
delikatnie ulistnioną i ukwieconą gałązką na czarnym polu, ograni-
czonym białą prostokątną ramką. Przypominają one inicjały zarówno 
z druków Franciszka Skoryny24, jak i z zachodnich inkunabułów, 
wydawanych w Niemczech czy we Włoszech.

W drukach ostrogskich Fiodorowa po raz pierwszy pojawiły się 
strony tytułowe otoczone ramką w kształcie arkady. Odrębne ozdobne 
strony na początku książki z najważniejszymi o niej informacjami 
zamiast tradycyjnych kolofonów wprowadził do druku cyrylickiego 
Franciszek Skoryna. Większość jego praskich dzieł rozpoczynały 
karty zdobione inicjałem oraz ryciną figuralną w miejscu tradycyjnej 
winiety nagłówkowej. Dopiero Biblię ruską (Księga Rodzaju), wydaną 
w 1519 roku, otwiera strona, na której tytuł otacza ramka, odciśnięta 
z czterech odrębnych klocków, z rozbudowanym ornamentem kande-

22 Ibidem, s. 47, 200, il. 147–152; por. też: A. Gronek, Finalik w starodru-
kach cyrylickich. Manifestacja nowożytnej estetyki, „Latopisy Akademii Supraskiej” 
2016, t. 7, s. 137–148. 

23 Â.P. Zapasko, Мистецька спадщина…, s. 62–63, 210–212, il. 230–261.
24 Ibidem, s. 59, 213–220, il. 265–377.
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labrowym po bokach25 (il. 1). Zbliżonego wzoru użył Skoryna w wileń-
skiej Małej księdze podróżnej. Tytuł drukowanego tam Psałterza, 
otoczony arabeskową ramką, został wydzielony na osobnej stronie, 
podobnie jak tytuły Akatystów z kanonami. Umieszczona na początku 
tego cyklu rycina włącza w obręb roślinnej dekoracji fragment Drzewa 
Jessego, zwieńczonego półfigurą ukoronowanej Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem26.

Nie od razu Fiodorow zdecydował się na dodanie do swoich 
druków ozdobnego frontispisu, charakteryzującego księgi zachodnie 
od około 1510 roku. W Ewangelii pouczającej z Zabłudowa (1569) 
była to jeszcze karta z winietą nagłówkową na pierwszej stronie, a na 
odwrocie znajdował się herb Chodkiewicza. Ale już w Nowym Testa-
mencie z Psałterzem, wydanym w Ostrogu w 1580 roku, tytuł księgi 
został wpisany w architektoniczną ramkę. Ta bogata dekoracja, zło-
żona z wieloczłonowych kolumn podtrzymujących wazony i zwień-
czenie z trójkątnym przyczółkiem, w dole zaś z cokołu z miejscem na 
herb, flankowany przez półfigury jednorożca i łosia, ma pochodzenie 
zachodnie, a jej pierwowzorem jest zapewne Księga Pouczeń Syracha, 
wydana w Wittenberdze w 1533 roku27. Niemieckiej proweniencji 
jest również ramka umieszczona na karcie tytułowej Biblii Ostrogskiej 
(1581) (il. 2). Tę wyszukaną dekorację architektoniczno-rzeźbiarską 
Fiodorow po raz pierwszy umieścił w moskiewskim Apostole. Wyko-
nał ją prawdopodobnie sam, wzorując się na rycinie znanego nie-
mieckiego rytownika Erharda Schoena (Schöna; 1491–1542), opubli-
kowanej w Das Alte Testament mit fleyss verteutscht w Norymberdze 
w 1524 roku oraz w Biblii Czeskiej (Linhart Milchtaler 1540)28.

W przeciwieństwie do tradycji zachodniej w szesnastowiecznych 
drukach cyrylickich wydawanych na ziemiach Rzeczypospolitej ilustra-
cja figuralna była rzadka. W Małej księdze podróżnej Franciszek Sko-

25 E.L. Nemirovskij, op. cit., t. 1, nr 28, s. 344.
26 Ibidem, nr 41, 44, s. 413, 418; Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, op. cit., s. 26, 

il. 1 a, b.
27 Â.P. Zapasko, Мистецька спадщина…, s. 177, 69, 43.
28 Idem, Мистецтво книги на Україні…, s. 68, tam dalsza literatura. Repr. 

w: The Illustrated Bartsch, t. 13, s. 138, nr 33 (480) oraz t. 13, Commentary, s. 124, 
nr 1301.034(i). 
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ryna umieścił cztery niewielkie ryciny niemieckie: Chrzest Chrystusa 
w Jordanie i Dwunastoletni Jezus w świątyni, przypisywane Michaelowi 
Wolgemutowi, oraz Zwiastowanie i Maria z Dzieciątkiem wśród anio-
łów29. Fiodorow tylko Apostoły ozdobił różnymi rycinami z Ewangeli-
stą Łukaszem; we lwowskim sygnowana była dwoma monogramami: 
cyrylickim ЛП i łacińskim WS. Ten pierwszy przypisuje się lwowskiemu 
malarzowi Ławrynowi Puchale30, drugi zaś Wedelowi Szarffenbergowi, 
drzeworytnikowi pracującemu dla krakowskiej oficyny Szarffenberga, 
ilustrującemu wydane tam Statuty Herburta (1570) i Biblię Leopolity 
(1575)31. Sposób ukazania ewangelisty odpowiada stylowi malarstwa 
ikonowego na Rusi drugiej połowy XVI wieku. Jest to zjawisko rzad-
kie, gdyż w większości wypadków przedstawienia figuralne naśladowały 
prace zachodnie. Nawet gdy ikonografia nawiązywała do średniowiecz-
nej tradycji wschodniej, to środki formalne były przejmowane ze sztuki 
nowożytnej, jak np. w wizerunkach ewangelistów Piotra Mścisławca 
w Ewangeliach z 1575 roku w wileńskiej typografii Mamoniczów32.

W wieku następnym drukarze ściślej nawiązywali do wzorców 
obcych, przedstawienia figuralne pojawiały się liczniej i w przewa-
żającej większości stanowiły uproszczone kopie rycin niemieckich 
i niderlandzkich33. Stamtąd pochodziły również pozostałe motywy 

29 E.L. Nemirovskij, op. cit.¸ t. 1, s. 428, 430, 446, 448; tam też szczegółowo 
opracowana literatura przedmiotu. 

30 Dokładna i pełna bibliografia na ten temat w: V. Aleksandrovič, Львівські 
малярі кінця XVI століття, Мìsìoner: L’vìv 1998, s. 10–15, 42. 

31 Taką identyfikację jako pierwszy zaproponował w 1928 r. Aleksan-
der Birkenmajer: Kto ilustrował najstarszy druk słowiański wydany we Lwowie, 
w:  idem, Studia bibliograficzne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Wrocław 
1975, s. 332–334 (przedruk z Congrès International des Bibliothécaires tenu à Pra-
gue, 1928).

32 Sztuka iluminacji i grafiki cerkiewnej. Katalog wystawy październik–listo-
pad 1996. Biblioteka Narodowa, opr. W. Deluga, A. Kaszlej, Biblioteka Narodowa: 
Warszawa 1996, nr 5, il. 11–12; Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, op. cit., il. 42–43; 
E.L. Nemirovskij, op. cit., t. 2, nr 144, il. na s. 302–305. 

33 A. Gronek, Wpływ grafiki zachodniej na ilustracje ukraińskich druków 
liturgicznych w wieku XVII i XVIII, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1998–
1999, t. 7/8, s. 313–337; eadem, Niderlandzkie źródła obrazowe kijowskiego wzor-
nika – Triodionu Kwietnego (Kijów 1631), w: O miejsce książki w historii sztuki, 
red. A. Gronek, Collegium Columbinum: Kraków 2014, s. 139–146.
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zdobnicze, tj. strony tytułowe, herby fundatorów i sygnety drukarzy, 
ramki, inicjały, winiety nagłówkowe i finaliki, te ostatnie często w typie 
cul-de-lampe34. Wszystko to wskazuje, że sztuka renesansu w pełni 
ukształtowała szatę graficzną cyrylickiej książki drukowanej na Rusi, 
która porzuciła tradycyjne motywy zdobnicze znane z rękopisów.

Wspomniano wcześniej, że także iluminatorzy manuskryp-
tów nie pozostawali obojętni na rozwiązania artystyczne płynące 
z Zachodu. Z czasem również rękopisów zdobionych w ten sposób 
pojawia się więcej, choć tradycyjne zdobnictwo nigdy nie zanika. 
Wzorce o zachodniej proweniencji współistnieją z ornamentyką 
dawną, w stylu nowobizantyńskim, teratologicznym czy bałkańskim. 
Już w Ewangeliach z końca XV wieku z Borszowic (zbiory Biblioteki 
Narodowej w Warszawie) winiety nagłówkowe są wypełnione liśćmi 
akantu. Podobny motyw umieszczono na marginesach stron rozpo-
czynających kolejne ewangelie35. W Ewangeliach z początku XVI wieku 
(zbiory Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w Moskwie) obok winiet 
wypełnionych tradycyjną bałkańską plecionką znajduje się i inna – 
z suchym liściem akantu (k. 15)36. Na tej samej stronie z inicjału K, 
utworzonego za pomocą trójbarwnej plecionki, wyrasta długa, wijąca 
się spiralnie gałązka z liśćmi akantu, okalająca z dwóch stron fragment 
Ewangelii Mateusza. Nie ulega wątpliwości, że w obu wskazanych 
przykładach nie tylko ornament, ale i nowy element zdobniczy – bor-
diura umieszczona na marginesie kart – są zachodniego pochodze-
nia. Takie łączenie ornamentów tradycyjnych i nowożytnych w jed-
nym kodeksie, a nawet na jednej stronie czy w jednej kompozycji, jest 
spotykane w malarstwie miniaturowym na Rusi przez cały XVI wiek. 
Spośród motywów renesansowych największą popularnością cieszyły 

34 A. Gronek, Szata graficzna wczesnych ruskich druków cyrylickich. Źródła 
i inspiracje, w: Starodruki cyrylickie w zasobach parafialnych pogranicza polsko-sło-
wackiego, red. J. Grycz, Elpis: Gorlice 2014, s. 50–71.

35 BN Akc 2527; Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, 
opr. A. Naumow i A. Kaszlej, Scriptum: Kraków 2004, nr 196; Inwentarz rękopisów 
Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu, opr. A. Kaszlej, Biblioteka Naro-
dowa: Warszawa 2011, s. 41, nr 11802 III, il. 4–5. 

36 Nr inw. Ф. 218, nr 869; Â.P. Zapasko, Пам’ятки книжкового мис-
тецтва. Українська рукописна книга, Svìt: L’vìv 1995, nr 79.
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się: roślinna bordiura, arabeska, często ułożona w formę kandelabra, 
również kolumnowa arkada, jak w Ewangeliarzu Chiszewickim, Pere-
sopnickim, miniaturach Andryczyny w szesnastowiecznym Służebniku 
z Wołynia oraz w Ewangeliarzu Chełmskim37. Reprezentatywna dla 
tego swoistego eklektyzmu stylistycznego jest dekoracja Ewangeliarza 
ze Stryja, datowana na koniec XVI wieku38. Tu, dla przykładu, na kar-
cie czternastej tekst zapisany półustawem rozpoczyna inicjał namalo-
wany w stylu bizantyńskim, poprzedza go tytuł połączony tradycyjną 
więzią i zastawka w stylu teratologicznym, a całość z trzech stron ota-
cza bordiura z ornamentem roślinnym39.

Całą gamę ornamentów późnogotyckich i renesansowych 
wykorzystał ilustrator Ewangeliarza Peresopnickiego, którymi otoczył 
przedstawienia kolejnych ewangelistów (k. 20v, 129v, 202v, 340v)40. 
Ramę wokół postaci Mateusza stworzył z wielobarwnej i ukwieco-
nej gałązki, która wyrasta z wazonu z datą na cokole [1556] i wznosi 
się ku błękitnej tarczy herbowej, podtrzymywana w górze przez 
nagie aniołki. Wokół Marka wiją się naprzemiennie czerwone i błę-
kitne liście akantu (il. 3), które z kolei wokół Łukasza układają się po 
bokach w ornament kandelabrowy. Wielobarwną gałązką skromnego 
akantu spiralnie oplótł drukarz wewnętrzną wąską ramkę przedsta-
wienia Jana i Prochora.

Do tradycji miniatorstwa średniowiecznego nawiązują winiety 
i inicjały w stylu bałkańskim i teratologicznym. Przedstawienia figu-
ralne w szesnastowiecznych manuskryptach obrazowano zgodnie 
z ikonografią bizantyńską i stylem malarskim rodzimego środowiska 
artystycznego. Także ich wybór i miejsce w kodeksie odpowiadały tra-
dycji wschodniej. Tak więc w ewangeliarzach i służebnikach wyobra-
żano autorów na kartach poprzedzających ich teksty. Ewangelistów 

37 Ibidem, nr 82, 94, 85, 88; tam zebrana bogata bibliografia. 
38 Lwowska Narodowa Biblioteka Naukowa im. Wasyla Stefanyka, nr inw. 

П 36. 
39 Â.P. Zapasko, Пам’ятки…, nr 102, il. na s. 392. 
40 Biblioteka Narodowa Ukrainy im. W. Wiernadskiego w Kijowie, nr inw. 

15512; Â.P. Zapasko, Пам’ятки…, nr 88, s. 354–360; L. Skop, Майстер мініатюр 
Пересопницького Євангелія – Федуско, маляр зі Самбора, Kolo: Drogobič 2011, 
il. na s. 10–12, 14, 16.
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zwykle przedstawiano jako średniowiecznych skrybów, twórców litur-
gii zaś w pozie stojącej, hieratycznej, w pełnym stroju biskupim. 

Rozpowszechnienie druku nie wyparło całkowicie manuskryp-
tów, niemniej jednak od XVII wieku dekoracja stawała się coraz bar-
dziej zależna od szaty graficznej ich drukowanych odpowiedników, 
z których były przepisywane. Niekiedy bardziej utalentowani skry-
bowie kopiowali je w całości, przerysowując także rytowane ozdoby. 
Częściej jednak albo pomijali ornamenty, albo kopiowali te łatwiejsze. 
Niekiedy także tworzyli nowe ornamenty, choć niezbyt udolnie. Znane 
są również rękopisy z wklejonymi i pokolorowanymi drzeworytami41. 
Jednak, jeśli nawet wśród ksiąg rękopiśmiennych XVII wieku znaleźć 
można dzieła tak imponujące jak Ewangeliarz Grimneński42 czy Słu-
żebnik z Trebnikiem archierejskim ze Lwowa z piękną dekoracją orna-
mentalną i figuralną (1632)43, to należy przyznać, że iluminatorstwo 
nie rozwinęło się na tyle, by zająć ważne miejsce w nowożytnej sztuce 
ruskiej. To przynależy bez wątpienia malarstwu ikonowemu i monu-
mentalnemu.

Mimo że do dziś dotrwało ono w stanie szczątkowym, to nie-
liczne ocalałe przykłady pozwalają wyciągnąć wiarygodne wnioski 
ogólne dotyczące jego poziomu, charakteru i proweniencji. W śre-
dniowieczu malarstwo pozostawało w orbicie oddziaływania szeroko 
pojętej kultury bizantyńskiej, promieniującej zarówno z Południa, 
tj. z Bałkanów, Mołdawii i Wołoszczyzny, jak i z północnych środowisk 
artystycznych. Te pierwsze można dostrzec, na przykład, we freskach 
kolegiaty sandomierskiej, kaplicy zamkowej w Lublinie44, cerkwi 

41 Np. Ewangelia z 1618 r., Biblioteka Narodowa w Warszawie, nr sygn. 
11864 IV i Irmologion z 1630 r., Biblioteka Narodowa w Warszawie, nr sygn. 
12055  I; Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej…, s. 58, il. 8; 
s. 117, il. 13. 

42 Rosyjska Biblioteka Narodowa w Petersburgu, Погод. 144; Â.P. Zapasko, 
Пам’ятки…, nr 108, s. 403–406.

43 Biblioteka Narodowa Ukrainy im. W. Wiernadskiego w Kijowie, nr inw. 
60/647; Â.P. Zapasko, Пам’ятки…, nr 114, s. 417–420. 

44 Najważniejsze publikacje dotyczące tych realizacji: A. Różycka-Bryzek, 
Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, PWN: Warszawa 1983; 
eadem, Bizantyńsko-słowiańskie malowidła w gotyckich kościołach Polski pierw-
szych Jagiellonów, w: Między Wschodem a Zachodem. Dzieje Lubelszczyzny, t. 6, 
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monasterskiej w Supraślu45, Ławrowie46, Posadzie Rybotyckiej47 oraz 
na ikonach Matki Boskiej w otoczeniu proroków48 czy Paraskiewy-
-Petki (Piatnicy) Tyrnowskiej49. Drugie zaś – w Kaplicy Świętokrzy-

cz. 2: Kultura artystyczna, Lubelskie Towarzystwo Naukowe: Lublin 1992, s. 313–
347; eadem, Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy zamku lubel-
skiego, Muzeum Lubelskie–WN UMCS: Lublin 2000; eadem, Malowidła ścienne 
bizantyńsko-ruskie, w: Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A.S. Labuda, K. Secomska, 
Wydawnictwo DIG: Warszawa 2004, s. 155–184.

45 Najważniejsze ustalenia na temat malowideł w Supraślu: A. Siemaszko, 
Malowidła ścienne cerkwi Zwiastowania w Supraślu. Rekonstrukcja programu ikono-
graficznego, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki” 1995, t. 21, s. 13–58; idem, 
O diaku Michale Aleksandrowiczu Zbrożewiczu i mało znanych faktach dotyczących 
kontaktów wschodnich ziem Rzeczypospolitej z Bałkanami około połowy wieku XVI, 
w: Ars Graeca – Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej-Bryzek, 
WUJ: Kraków 2001; idem, Freski z Supraśla. Unikatowy zabytek pobizantyńskiego 
malarstwa ściennego, Między niebem a ziemią: Supraśl 2006; idem, Rekonstrukcja 
programu ikonograficznego cerkwi Zwiastowania monasteru supraskiego, w: Z dziejów 
monasteru supraskiego. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej „Supra-
ski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i jego historyczna rola 
w rozwoju społeczności lokalnej i dziejach państwa”, Supraśl–Białystok 10–11 czerwca 
2005 r., red. J. Charkiewicz, Fundacja Oikonomos: Białystok 2005, s. 165–176.

46 A. Rogov, Фрески Лаврова, w: Византия. Южные славяне и Древняя 
Русь. Западная Европа, Nauka: Moskva 1973, s. 339–351; N. Kozak, Цикл 
вселенських соборів у стінописі церкви св. Онуфрія в Лаврові: реконструкція 
та ібентифікація композицій, „Вісник Львівського Університету” 2007, t. 7, 
s. 87–113; 2008, t. 8, s. 70–86.

47 A. Różycka-Bryzek, Program ikonograficzny malowideł w cerkwi w Posa-
dzie Rybotyckiej, w: Symbolae Historiae Artium. Studia z historii sztuki Lechowi 
Kalinowskiemu dedykowane, PWN: Warszawa 1986, s. 349–365; J. Giemza, Malo-
widła ścienne w cerkwi p.w. Świętego Onufrego w Posadzie Rybotyckiej w świetle 
badań i digitalizacji przeprowadzonych w listopadzie 2011 roku, w: Збереження й 
дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях історичні, 
мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності, red. О. Bila i in., Nacìo-
nal’nij muzej u L’vovì: L’vìv 2013, s. 509–518; A. Gronek, Opuszczone dziedzictwo. 
O malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej, Księgarnia Akade-
micka: Kraków 2015. 

48 M.P. Kruk, Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem w wieku 
XV i XVI, WUJ: Kraków 2000; М. Gelitovič, Богородиця з дитям і похвалою. 
Ікони колекції Національного музею у Львові, Svìčado: L’vìv 2005.

49 Bibliografia dotycząca kultu św. Piatnicy na ziemiach Rzeczypospolitej 
jest bogata, por. chociażby: M. Kuczyńska, Południowosłowiańska poezja litur-
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skiej katedry krakowskiej50, w twórczości Mistrza z Węglówki i Zwie-
rzynia51, w ikonografii Opieki (Pokrowy) Matki Boskiej52, Chrystusa 
Zbawiciela (Spasa) w Siłach53 oraz Sądu Ostatecznego54. Do wspólnej 
tradycji średniowiecznego malarstwa prawosławnego można zaliczyć 
rozwiązania techniczne, ogólne cechy stylistyczne i ikonograficzne. 
Tak więc w malarstwie ikonowym używano drewnianego podobrazia 
z wyżłobionym kowczegiem w środku. Malowano farbami tempero-
wymi na podkładzie płóciennym przyklejanym na całej powierzchni 
lub tylko na złączeniach desek, gruntowanym zaprawą kredowo-

giczna w zbiorach bibliotek polskich, WN US: Szczecin 2003, s. 126–188; Ch. Wal-
ter, The Portrait of Saint Parasceve, „Byzantinoslavica” 1995, nr 56, s. 753–757; 
idem, The Portrait of Saint Parasceve, w: idem, Picture as Language. How the 
Byzantines Exploited Them, Pindar Press: London 2000, s. 382–394; J. Stradomski, 
Święta Paraskiewa (Petka) w literaturze, kulturze i duchowości Słowian południo-
wych i wschodnich, w: Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Europy, 
red. W. Stępniak-Minczewa, Z. Kijas, PAT: Kraków 2001, s. 83–93; M.P. Kruk, Gre-
gory Tsamblak and the Cult of Saint Parasceva, „Byzantina et Slavica Cracoviensia” 
2007, nr 5, s. 331–348; A. Sulikowska, Kult Św. Paraskiewy na Rusi, „Iconotheka” 
2008, nr 21, s. 165–182; R. Biskupski, Ikona św. Paraskewy (Petki) [z Ujścia Gor-
lickiego], w: idem, Ikony z XV wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku. Katalog 
zbiorów, t. 1, Muzeum Historyczne: Sanok 2013, s. 140–161. 

50 A. Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła ścienne w Kaplicy 
Świętokrzyskiej na Wawelu, „Studia do dziejów Wawelu” 1968, nr 3, s. 175–293.

51 V.I. Svencickaâ, Maстер икон XV века из сел Ванивка и Здвыжень, 
w: Древнерусское искусcтво. Проблемы и атрибуции, Nauka: Моskva 1977, 
s. 273–290.

52 O średniowiecznych ruskich przedstawieniach Pokrow Matki Boskiej 
ostatnio wyczerpująco: V. Aleksandrovič, Покров Богородиці. Українська 
середньовічна іконографія, NANU: L’vìv 2010; tam szczegółowa literatura.

53 М. Gelitovič, Українські ікони „Спас у Славі”, Drukars’kì kunšti: L’vìv 
2005.

54 O ikonach Sądu Ostatecznego na ziemiach ruskich por. V.Ì. Svêncìc’ka, 
Про деякі іконографічні аналоги та паралелі в зображенні Страшного 
суду в західноукраїнських іконах XV–XVI століть та іконах художників 
новгородського кола, „Записки Наукового Tовариства імені Т. Шевченка” 
1994, t. 236: Праці Секції Mистецтвознавства, s. 171–182; J. Kłosińska, Dwie 
ikony Sądu Ostatecznego w zbiorach sanockich, „Materiały Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku” 1967, nr 6, s. 30–45; J.-P. Himka, Last Judgment Iconography 
in the Carpathians, University of Toronto Press: Toronto 2009. 
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-klejową, tzw. lewkasem. Na nim wykonywano rysunek oraz reliefy 
nimbów i tła, które złocono. Warstwy chromatyczne kładziono od 
najciemniejszych do najjaśniejszych, pozostawiając w miejscach naj-
głębszego zacienienia niezamalowaną podmalówkę, tzw. sankir. Na 
początku kładziono podstawową warstwę różnych farb na główne 
elementy kompozycji: niebo, motywy architektoniczne i krajobra-
zowe, tkaniny, karnację, po czym przystępowano do modelowania 
objętości i ukazywania detali. Na koniec, w miejscach największego 
rozświetlenia, zaznaczano białe, drobne kreski, tzw. bliki, a całość 
werniksowano. Te ogólne zasady tworzenia obrazów tablicowych 
obowiązywały we wszystkich środowiskach artystycznych – różnice 
mogły dotyczyć rodzaju deski i sposobu jej opracowania, gatunku 
płótna, składu mineralnego gruntu, wyboru pigmentów, sposobu 
złocenia, kształtu reliefów w tle itp.

W realizacjach monumentalnych przeważała technika freskowa, 
która w wykończeniowych warstwach wierzchnich mogła być uzupeł-
niana techniką temperową lub freskową na suchym tynku. Charakte-
rystyczne dla zaprawy wapiennej były wypełniacze roślinne – lniane 
lub konopne pakuły oraz siekana słoma zbóż i trawa. Do tynków 
dodawano też materiał nieorganiczny, np. piasek, tłuczkę marmu-
rową i ceramiczną, ale głównie w warsztatach malarzy zachodnich55. 

55 O technice wykonania malowideł bizantyńsko-ruskich por. P. Rudniew-
ski, Technika malowideł bizantyjsko-ruskich na przykładzie polichromii ściennych 
w Lublinie i Supraślu, „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków” 1965, nr 11, 
seria B, s. 96–102; P. Rudniewski, M. Samborski, Problemy związane z pracami kon-
serwatorskimi przy kaplicy św. Trójcy na zamku w Lublinie, „Ochrona Zabytków” 
1968, t. 21, nr 3, s. 15–30; S. Stawicki, Technika ściennych malowideł bizantyjsko-
-ruskich, cz. 1–2, „Ochrona Zabytków” 1970, nr 4, s. 267–277; 1971, nr 4, s. 9–23; 
idem, Ochrona i konserwacja ściennych malowideł bizantyjsko-ruskich w Polsce, 
w: Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego, red. J. Kowalczyk, Stowarzysze-
nie Konserwatorów Zabytków: Warszawa 1993, s. 215–240; idem, Przyczynki do 
historii ściennych malowideł bizantyjsko-ruskich w Polsce: technika i konserwacja, 
„Ochrona Zabytków” 1994, t. 47, nr 1, s. 3–21; idem, Techniczne i technologiczne 
problemy ściennych malowideł bizantyńsko-ruskich w kościele zamkowym w Lubli-
nie, w: Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Historia, teologia, sztuka, kon-
serwacja, Muzeum Lubelskie: Lublin 1999, s. 115–173; W. Zalewski, Konserwacja 
fresków w prezbiterium kolegiaty wiślickiej, „Ochrona Zabytków” 1968, t. 21, nr 3, 
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Po nałożeniu dwóch, niekiedy trzech warstw zaprawy ryto bądź wykre-
ślano kontury rysunku, po czym kładziono farby: najpierw kolor pod-
stawowy, a na nim kolejne rozjaśnienia i ciemniejsze podkreślenia. 
Różnice w technice wykonania fresków między warsztatami mogły 
wynikać z innego składu i jakości zaprawy wapiennej, liczby narzutów, 
obecności lub braku ciemnego podkładu, rodzaju pigmentów w war-
stwach chromatycznych itp. Różnice zaś stylistyczne i ikonograficzne 
w wiekach XV i XVI jeszcze nie przekraczały granic wyznaczonych 
przez tradycję bizantyńską. Niestety, do naszych dni nie dotrwały 
żadne przykłady piętnastowiecznych ściennych malowideł cerkiew-
nych. Stratę tę w pewnym stopniu mogą rekompensować realizacje 
bizantyńsko-ruskie fundacji pierwszych Jagiellonów – w katedrze 
krakowskiej, kolegiatach wiślickiej i sandomierskiej oraz kaplicy 
zamkowej w Lublinie. Do tej grupy można włączyć także niedawno 
odrestaurowane malowidła z czasów księcia Witolda w kościele far-
nym Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Trokach. Wszystkie one 
umożliwiają ocenę stylu średniowiecznych warsztatów pracujących na 
terenach Rzeczypospolitej, a także sposobu obrazowania konkretnych 
tematów ewangelicznych i bardziej złożonych idei teologicznych, nie 
pozwalają jednak na odtworzenie pełnego programu malarskiego 
świątyni prawosławnej. Złożyło się na to kilka czynników. Już wnętrze 
architektury gotyckiej, pozbawionej kopuły, wykluczyło możliwość 
wyobrażenia świata transcendentnego przez nałożenie dwóch warstw 
semantycznych: symboliki koła obrazującego niebo i wątku doksolo-
gicznego z Chrystusem Pantokratorem w jego środku. Umieszczenie 
malowideł w kaplicach lub w prezbiterium kościołów nie pozwoliło 
na zrealizowanie pełnego programu malarskiego świątyni prawosław-
nej i zmusiło malarzy do poczynienia skrótów, a nawet pełnej reduk-
cji niektórych wątków tematycznych. Niekiedy wynikało to nie tyle 
z braku miejsca, ile z różnic doktrynalnych i obrzędowych, czego przy-
kładem może być zmiana tematów malarskich w prezbiterium. Jed-
nak nieliczne przykłady szesnastowiecznych malowideł cerkiewnych 
w Supraślu, Ławrowie i Posadzie Rybotyckiej dowodzą, że ich twórcy 

s. 45; A. Gronek, Dzieje konserwacji malowideł w cerkwi p.w. św. Onufrego w Posa-
dzie Rybotyckiej, „Ochrona Zabytków” 2009, nr 4, s. 5–16.
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zachowali tradycyjne rozwiązania nie tylko w sferze stylu i ikonografii, 
ale także w sposobie rozmieszczania tematów malarskich we wnętrzu 
cerkwi, z poszanowaniem symbolicznego znaczenia i funkcji liturgicz-
nych poszczególnych jego części.

Więcej zmian zachodziło pod wpływem Zachodu w szesnasto-
wiecznym malarstwie ikonowym, które jest reprezentowane przez 
znacznie liczniejszą grupę zabytków. Proces ten jednak przebiegał 
powoli i stopniowo, a ich początek można zauważyć na niektórych 
ikonach piętnastowiecznych, np. Św. Jerzego i Paraskiewy z Korczyna56, 
Ukrzyżowania z Owczar57 czy Św. Jerzego ze Stupnicy58 i Zwierzynia59. 
Większość dzieł z XVI wieku nadal mieści się w ramach wykreślonych 
przez estetykę i ikonografię malarstwa bizantyńskiego, jednak tuż obok, 
nawet w warsztacie tego samego malarza czy w kręgu jego oddziaływa-
nia, powstawały prace zupełnie nowatorskie, o cechach zaczerpniętych 
z repertuaru sztuki zachodniej późnego średniowiecza i wczesnego 
renesansu. Nowe impulsy stopniowo i powoli zmieniały zarówno war-
stwę ikonograficzną, jak i stylową malarstwa cerkiewnego, ale – jako że 
głównym źródłem formalnym tych inspiracji były ryciny niemieckich 
druków – najszybciej do ruskiej sztuki przedostawały się te elementy, 

56 Muzeum Narodowe we Lwowie (dalej MNL), nr inw. I–2178/36510; 
repr. m.in. w: G. Logvin, L. Mìlâêva, V. Svêncìc’ka, Український середньовічний 
живопис, Mistectvo: Kiїv 1976, nr 71; V.Ì. Svêncìc’ka, О.F. Sidor, Спадщина віків. 
Українське малярство XIV–XVIII століть у музейних колекціях Львова, 
Kamenâr: L’vìv 1990, il. 28.

57 Muzeum Historyczne w Sanoku (dalej MHS), nr inw. 943; M.P. Kruk, 
Związki południowe malarstwa ikonowego XV–XVI wieku z obszaru północnych 
Karpat na przykładzie tematu Ukrzyżowania, w: Sztuka cerkiewna w diecezji prze-
myskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 25–26 marca 1995 
roku, Muzeum Zamek w Łańcucie: Łańcut 1999, s. 57, il. 1–2; monografię ikony 
napisał Romuald Biskupski, Ukrzyżowanie z Owczar. Ikona z 2. połowy XV wieku. 
Katalog zbiorów, Muzeum Historyczne: Sanok 2000.

58 MNL, nr inw. I-2615/38548; repr. m.in.: V. Svêncìc’ka, О. Sidor, op. cit., 
il. 29.

59 Narodowe Muzeum Sztuk Pięknych w Kijowie, nr inw. I-324, repr. m.in.: 
G. Logvin, L. Mìlâêva, V. Svêncìc’ka, op. cit., nr 43; L. Milyaeva, The Ukrainian Icon 
11th–18th centuries. From Byzantine sources to the Baroque, Parkstone–Aurora: 
Bournemouth–Saint Petersburg 1996, il. 97.
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które łatwiej było skopiować. Były to trochę jeszcze nieudolnie kre-
ślone detale architektoniczne, np. gotyckie gargulce na Zwiastowaniu 
Annie z Lubień60, antyczny astragal na Ukrzyżowaniu z Kostarowic61 
i kimation joński na ikonie Króla Chwały ze Starego Sambora62 i na 
Zwiastowaniu z Iwanowic Feduska z Sambora63, renesansowy orna-
ment cekinowy na ikonie Św. Mikołaja w Muzeum Historycznym 
w Sanoku64 i arkadkowe balustrady także z dwulalkowymi balasami 
w pracach „Mistrza Przemienienia z Jabłonowa”65. Ornamenty geo-
metryczne i roślinne zaczęły także zdobić gładkie do tej pory ramy 
i tła, pokrywając je wzorami rytymi bądź wypukłymi, najczęściej 
werniksowanymi na złoty kolor66. Ale zmiany mogły dotyczyć rów-
nież całych kompozycji. Ciekawy w tym względzie przykład stanowią 
dwie ikony Męki Pańskiej z Truszowic i Michowej67. Na nich bowiem, 

60 MNL, nr inw. 4356/ I-3189; G. Logvin, L. Mìlâêva, V. Svêncìc’ka, op. cit., 
nr 97; L. Milyaeva, op. cit., nr 125, s. 133, 234; M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie 
ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej, Neriton: Warszawa 2001, il. 41, s. 197.

61 MHS, nr inw. MHS/S/3418; K. Winnicka, Ikony z XVI wieku w Muzeum 
Historycznym w Sanoku. Katalog zbiorów, t. 2, Muzeum Historyczne: Sanok 2013, 
nr 25, s. 70–73, 124–125; tam wcześniejsza literatura.

62 MNL, nr inw. кв-15483, і-1570; Ì. Svêncìc’kij-Svâtic’kij, Ікони 
Галицької України XV–XVI віків, L’vìv 1929, s. 109, il. 178; М. Gelitovič, Ікони 
Старосамбірщини XІV–XVI століть зі збірки Національного музею у Львові 
імені Андрея Шептицького, Svìčado: L’vìv 2010, nr 46.

63 Muzeum Sztuki w Charkowie, nr inw. zrhu-8; L. Milyaeva, op. cit., nr 136, 
s. 144–145, 235.

64 Nr inw. MHS/S/3716; K. Winnicka, op. cit., nr 9, s. 34–35, 108–109.
65 Autorem tego terminu jest Wira Swiencicka, por. V. Svêncìc’ka, О. Sidor, 

op. cit., s. 19; V.Ì. Svêncìc’ka, V.P. Otkovič, Українське народне малярство XIII–
XX століть, Mistectvo: Kiїv 1991, s. 13, il. 33–36; szerzej: A. Gronek, Prace kręgu 
„Mistrza Deesis z Bartnego”. Charakterystyka stylu, w: Drogi i bezdroża ochrony 
zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku. Księga poświęcona 
pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura, red. A. Gronek, K. Tur-Marciszuk (w przy-
gotowaniu do druku). 

66 Najpełniej na temat dekoracji rzeźbiarskiej ruskich ikon do tej pory 
wypowiedział się Michał Dragan: М.D. Dragan, Українська декоративна різьба 
XVI–XVIII століть, Naukova dumka: Кiїv 1970.

67 MNL, nr inw. кв-15813, і-1601 (z Truszowic), MNL, nr inw. кв-42407, 
і-2983 (z Michowej); por. A. Gronek, Ikony Męki Pańskiej. O przemianach 
w malarstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego pogranicza, Collegium Columbi-
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oprócz scen tradycyjnych, znanych w malarstwie ruskim i bałkańskim, 
znajdują się przedstawiania inspirowane rycinami Martina Schon- 
gauera68 (il. 4). Ruscy malarze, należący zapewne do jednego warsz-
tatu, przenieśli na ikony nowy schemat kompozycyjny, pozy postaci, 
nawet znacznie uproszczone motywy architektoniczne w tle, jednak 
zachowali tradycyjne cechy stylowe, uzewnętrznione w sposobie 
wydobycia plastyczności ciała, draperii szat, ukazania przestrzenno-
ści oraz tła krajobrazowego i architektonicznego. Dzięki temu zabie-
gowi, mimo wielu nowych cech w warstwie ikonograficznej, utwory 
te zachowały jednolitość stylową, tworząc harmonijną pod względem 
wizualnym i ideowym całość. 

W pracach wiązanych ze środowiskiem Mistrza Przemienienia 
z Jabłonowa zmiany dotknęły obie strefy: i formalną, i obrazową. Obok 
wspomnianych wyżej renesansowych detali architektonicznych Mistrz 
zainteresował się nowym, bardziej realistycznym sposobem oddawa-
nia pejzażu. Szczególnie ciekawy jest u niego krajobraz wyżynny, gdzie 
tradycyjne, złożone ze skalistych stopni zbocza łagodnieją pod mięk-
kim i falistym konturem. Kształtem pagórki zbliżone są do podkarpac-
kich, porastają je drzewa i trawy z charakterystycznymi, zasadzonymi 
wzdłuż jednej linii, szkicowo oddanymi i prawie jednakowymi choin-
kami (il. 5). Kolejne plany scenografii krajobrazowej są zróżnicowane 
kolorystycznie – ciepłe brązy na pierwszym, chłodna zieleń na dru-
gim, zabrudzona brązem biel w tle. Wydaje się, że twórcy ikon, wyko-
rzystując – świadomie lub nie – prawidła perspektywy powietrznej, 
próbowali w ten prosty, acz nowy sposób stworzyć iluzję głębi przed-
stawienia.

num: Kraków 2007, nr 4, 5, tam szczegółowa literatura; ponadto: М. Gelitovič, 
Ікони Старосамбірщини XIV–XVI століть…, nr 8, 9; eadem, Українські ікони 
XIII — початку XVI століть зі збірки Національного музею у Львові імені 
Андрея Шептицького: альбом-каталог, Majster knig: Kiїv 2014, nr 81, 82.

68 A. Gronek, Ikony Męki Pańskiej…, passim; eadem, On the Dependence 
of Western Ruthenian Passion Presentations on the Western Graphics in the 16th to 
18th centuries, „Series Byzantina” 2003, nr 1, s. 159–178; eadem, Inspiracje twór-
ców zachodnioruskich grafiką niemiecką w XVI i XVII wieku, w: eadem, Wokół 
Ukrzyżowanego. Studia nad tematem Pasji w ukraińskim malarstwie ikonowym, 
Neriton: Warszawa 2009, s. 50–75.
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Mimo sięgania po nowożytne prace zachodnie ruscy artyści 
nadal doceniali dawną sztukę rodzimą. Harmonijnie łączyli elementy 
nowe z tradycyjnymi, jak złocone, grawerowane tło oraz graficzny i kon-
wencjonalny modelunek szat. W warstwie ikonograficznej zaś, wraz ze 
znanymi tematami, pokazanymi według średniowiecznych schematów, 
wprowadzali kompozycje rozpowszechniane przez zachodnią grafikę. 
Do nich należy nowy typ Zmartwychwstania z Chrystusem stojącym na 
sarkofagu na ikonach z Niemirowa69 (il. 5), Berezowa70, Bezmiechowej 
Górnej71 oraz na ikonie Męki Pańskiej z Wełykiego72. Na tej ostatniej prócz 
niemal tradycyjnych wyobrażeń Wjazdu do Jerozolimy, Umywania nóg, 
Zdjęcia z krzyża, Zstąpienia do Otchłani znajdują się również przejęte ze 
sztuki zachodniej: Ecce homo, Biczowanie, Naigrawanie, Niesienie krzyża 
i Złożenie do grobu. Podobne zmiany ikonograficzne można zauważyć na 
ikonach pasyjnych: z cerkwi Podwyższenia Krzyża Świętego w Drohoby-
czu, przypisywanej Fedusce z Sambora, oraz z cerkwi pw. Wniebowstą-
pienia Pańskiego z Bahnowatego73. Wymienienie tu ponownie kilku ikon 
Męki Pańskiej nie jest przypadkowe, gdyż do programu tych właśnie roz-
budowanych cyklów narracyjnych najwcześniej przedostawały się nowe 
kompozycje wzorowane na rycinach zachodnich mistrzów.

Temat męki i śmierci Chrystusa rozrysowany w wielu scenach 
mógł być umieszczony nie tylko na osobnych, dużych ikonach, ale 

69 Muzeum Narodowe w Kijowie, nr inw. i-403; por. L.S. Mìlâêva, Росписи 
Потелыча. Памятник украинской монументальной живописи XVII века, 
Iskusstvo: Moskva 1971, s. 45, il. 24; L. Milyaeva, op. cit, s. 143, il.135; Шедеври 
українського іконопису XII–XIX ст. (Masterpieces of Ukrainian icon–painting 
12th–19th cc.), [Альбом], opr. L. Členova, Mistectvo: Kiїv 1999, nr 17; M. Jano-
cha, op. cit., il. 188.

70 Ì. Svêncìc’kij, Іконопись Галицької України, L’vìv 1928, s. 59, il. 70; idem, 
Ікони Галицької України…, tabl. 7, il. 2; V.Ì. Svêncìc’ka, V.P. Otkovič, op. cit., 
nr 36; M. Janocha, op. cit., il. 189.

71 MHS, nr inw. S/3583; M. Janocha, op. cit., il. 190; K. Winnicka, op. cit., 
nr 34, il. na s. 94–95.

72 MNL, nr inw. кв-42405/ і-2981; A. Gronek, Ikony Męki Pańskiej…, nr 9; 
tam dalsza literatura.

73 Muzeum Drohobycczyzny w Drohobyczu, nr inw. DKM I-113-117; 
MNL, nr inw. кв-36508/ і-2176; A. Gronek, Ikony Męki Pańskiej…, nr 6, 8; tam 
dalsza literatura.
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również w nowym rzędzie ikonostasu, jak np. we lwowskich cer-
kwiach pw. Zaśnięcia Bogurodzicy i św. św. Piatnic (il. 6), św. Miko-
łaja w Kamionce Strumiłowej74 i w Zamościu75, a także na ścianach, 
np.  w świątyni pw. św. Ducha w Potyliczu, św. Jura w Drohobyczu, 
Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu, św. Trójcy w Sichowie, św. 
Mikołaja w Dmytrowicach i św. Jakuba w Powroźniku76. Na wszystkich 
wymienionych obrazach znajdujemy przykłady zapożyczeń z prac nie-
mieckich i niderlandzkich grafików77.

Temat Męki Pańskiej nie był jedynym, który powiększył u progu 
nowożytności wcześniejszą dwu- i trzyrzędową kompozycję przegrody 
ołtarzowej78. W wieku XVI do cerkwi na ziemiach Rzeczypospolitej 

74 P.N. Batûškov, Памятники русской старины в западных губерниях, 
t. 7: Холмская Русь. Альбом, S. Peterburg 1885, b.s.; J.B. Konstantynowicz, Ikono-
stasy w. XVII w granicach dawnych dijecezyj przemyskiej, lwowskiej, bełzkiej i cheł-
mskiej. Próba charakterystyki, cz. 2 (Materiał optyczny), Sanok 1930 (maszynopis 
we Lwowskiej Narodowej Bibliotece Naukowej im. Wasyla Stefanyka, Gabinet 
Sztuki, nr sygn. 4664), tabl. 22; P.M. Žoltovs’kij, Український живопис XVII-XVIII 
ст., Naukova dumka: Kiїv 1978, s. 109; M. Stankevič, Українське художнє дерево 
XVI–XX ст., NANU: L’vìv 2002 s. 67.

75 J.B. Konstantynowicz, op. cit., 1930, tabl. 16, il. 8–16; Z. Szanter, Rola wzo-
rów zachodnich w ukształtowaniu ikonostasu w XVII wieku na południowo-wschod-
nim obszarze Rzeczypospolitej, w: Teka konserwatorska. Polska południowo-wschod-
nia, t. 2, Biuro Dokumentacji Zabytków: Rzeszów 1985, s. 93–135, il. 3, 22.

76 J. Giemza, Malowidła ścienne jako element wystroju drewnianych cerkwi 
w XVII wieku, w: Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej. Materiały z międzynaro-
dowej konferencji naukowej 25–26 marca 1995 roku, Muzeum Zamek w Łańcucie: 
Łańcut 1999, s. 89–150.

77 A. Gronek, Ikony Męki Pańskiej…, passim; eadem, Recepcja niderlandz-
kich wzorów graficznych w XVII–wiecznych cyklach pasyjnych w cerkwiach Zaśnię-
cia Matki Boskiej i Świętych Piatnic we Lwowie, w: Ars Graeca Ars Latina…, s. 231–
244; eadem, Triodion Kwiecisty, Kijów 1631, jako nowożytny podlinnik twórców 
cerkiewnych, w: A. Gronek, Wokół Ukrzyżowanego…, s. 112–130; eadem, Grafika 
jako źródło nowych przedstawień w sztuce Kościoła wschodniego pierwszej Rzeczy-
pospolitej, w: Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i prak-
tyka, red. J. Talbierska, Semper: Warszawa 2014, s. 309–314; eadem, Niderlandzkie 
źródła…, s. 139–146. 

78 O przemianach w strukturze i programie ikonostasu na gruncie polskim: 
W. Deluga, Malarstwo i grafika cerkiewna…, s. 86–105; M. Janocha, Ukraińskie i bia-
łoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2001, s. 103–140. 
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dotarł ukształtowany na północy wysoki ikonostas. Najwcześniejsze 
pisane źródło, świadczące o jego obecności, pochodzi z 1557 roku. 
To spis wydatków, jakie poczynił archimandryta Sergiusz Kimbar 
w monastyrze supraskim79. Na podstawie zapisu: „Иконику, што 
Дейсусъ церквный золотомъ покладалъ и пророки и праздники 
и кивотъ и двери царьскій и икону житія Богородици, дано за 
работу 36 копъ и 40 грошей, а золото церковное80”, można sądzić, 
że w tym czasie w cerkwi monasterskiej znajdował się czterorzędowy 
ikonostas, z dodatkowym rzędem prorockim. O podobnym programie 
ikonostasu wspomina Bazyli Zagorowski w testamencie z 1577 roku, 
w którym zobowiązywał swoich spadkobierców do uposażenia cerkwi 
Wniebowstąpienia Pańskiego w Suchodołach na Wołyniu w: „Образы, 
такъ Дейсусъ, яко наместные иконы празничне и пророцкие, 
абы водлугъ потребы и порядку церкви нашое хрестиянское, 
охандожне помалеване были…”81. Niestety, do dziś zachowało się 
niewiele szesnastowiecznych rzędów prorockich82, co świadczyłoby 
o bardzo powolnym rozprzestrzenianiu się na ziemiach Rzeczypospo-

79 Опись вещамъ Супрасльcкаго монастыря составленная настояте-
лемъ его архимандритомъ Сергиемъ Кимбаремъ, w: Археографический сбор-
ник документов относящихся к истории Северо-Западной Руси, t. 9, Вильна 
1870, s. 49–53; por. też A. Siemaszko, Ikony klasztoru supraskiego w XVI w., 
w: Eikon staroobrzędowy. Materiały z konferencji naukowej „Eikon staroobrzędowy. 
Przemiany w sztuce ikonowej na obszarze ziem ruskich Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w XVII–XVIII w.”, 17–19.VI.2005, Dom Pracy Twórczej w Wigrach, 
red. M. Olejnik, J. Tomalska, „Szamotulskie Zeszyty Muzealne” 2008, nr 2, s. 193–
200; J. Tomalska, Uwagi na temat wyposażenia cerkwi Zwiastowania w Supraślu 
w XVI i XVII wieku, „Studia Podlaskie” 2012, nr 20, s. 27–53. 

80 „Ikonopiścowi, który Deesis z cerkwi złotem pokrywał i proroków, 
i święta [tj. ikony świąteczne], i kiot, i carskie wrota, i ikonę z żywotem Boguro-
dzicy dano za pracę 36 kop i 40 groszy, a złoto cerkiewne”.

81 „Obrazy, zarówno Deesis, jak i tutejsze ikony świąteczne i proroków, niech 
według potrzeb i reguł Cerkwi naszej chrześcijańskiej dobrze namalowane będą”, 
Архив Юго-Западной России, Kiїv 1859, cz. 1, t. 1, s. 79; por. też: S. Taranušenko, 
Український іконостас, „Записки Наукового Tовариства імені Т. Шевченка”, 
t. 217, Праці Секції Mистецтвознавства, L’vìv 1994, s. 150.

82 W Muzeum Narodowym we Lwowie znajdują się fragmenty rzędów 
prorockich z Potylicza (nr inw. 2766) i Zawadki (nr inw. 2249), por. M.P. Kruk, 
Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej…, s. 287. 
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litej tej nowej formy przegrody, która od XVII wieku stała się nieomal 
obowiązkowa. W tym też czasie dawny średniowieczny ikonostas, zło-
żony tylko z obrazów, przestał wystarczać. Dużo wyżej zaczęto cenić 
rozbudowane przegrody o harmonijnie skomponowanej struktu-
rze, w której motywy architektoniczne i rzeźbiarskie odgrywały rolę 
równorzędną pod względem artystycznym z malarstwem, a niekiedy 
nawet je przewyższały.

Nową barierę ołtarzową wyróżnia artykulacja porządkowa 
i zaakcentowanie osi głównej wydatnym, kolumnowym portalem oraz 
edikulowym obramieniem grupy Deesis bądź Chrystusa Pantokratora 
w kondygnacji wyższej, bogata dekoracja ornamentalna, renesansowa 
i wczesnobarokowa, ażurowe, bogato rzeźbione wrota (il. 7) i głębokie, 
zwierciadlane ramy ikon namiestnych. Za najstarszy tego typu ucho-
dzi ikonostas autorstwa snycerza Stanisława Driara i malarzy Teodora 
(Fedira) Seńkowycza i Mikołaja Petrachnowycza dla cerkwi Zaśnięcia 
Bogurodzicy (zw. bracką i wołoską) we Lwowie83 (il. 8). On to miał stać 
się wzorem naśladowanym przez kolejnych twórców – nawiązywali do 
niego autorzy zachowanego do dziś ikonostasu z cerkwi św. Piatnic 
we Lwowie (il. 6) i św. Ducha w Rohatyniu84. Zapewne niezależnie 
od przegrody lwowskiej na początku lat czterdziestych XVII  wieku 
powstał imponujący formą architektoniczną i manierystyczną dekora-
cją rzeźbiarską ikonostas w cerkwi monasterskiej w Supraślu85. Ruski 

83 O ikonostasie w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy we Lwowie powstała 
bogata literatura, jednak do najważniejszych należy monografia zabytku: M. Gęba-
rowicz, Najstarszy ikonostas w cerkwi wołoskiej we Lwowie, oprac. A. Gronek, 
Ossolineum: Wrocław 2016; tam też omówiona została literatura przedmiotu. 

84 Церква Святого Духа в Рогатині. Альбом, avt.-upor. V.Ì. Mel’nik, 
Mistectvo: Кiїv 1991.

85 J. Maroszek, Ikonostas supraski z 1643 r., „Białostoczczyzna” 1993, nr 3 
(43), s. 3–15; P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospoli-
tej 1596–1914, Universitas: Kraków 2003, s. 89–92; A. Siemaszko, Ikony klasztoru 
supraskiego w XVI w., w: Eikon staroobrzędowy: materiały międzynarodowej kon-
ferencji naukowej „Eikon staroobrzędowy – Przemiany w sztuce ikonowej na obsza-
rze ziem ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII–XVIII wieku”, s. 193–200; 
J. Tomalska, Supraśl Iconostasis. Problem of the Attribution, „Series Byzantina” 
2013, nr 11, s. 41–56; eadem, Uwagi na temat…, s. 231–258; eadem, Ikony cerkwi 
Zwiastowania w Supraślu w świetle archiwalnych opisów w XVI–XVII w., „Biało-
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ikonostas na ziemiach Rzeczypospolitej nie wrócił już nigdy do prostej 
konstrukcji złożonej z ramy wypełnionej obrazami, a jego ewolucja 
podążała w ślad za zmianami w sztuce zachodnioeuropejskiej, przy-
bierając kolejno stylistyczny kostium barokowy i klasycystyczny. 

Odbiorcy oswojonemu z nową estetyką podobało się bogactwo 
form i zróżnicowanie tematyczne. Równocześnie więc z formalnymi 
następowały zmiany programowe, polegające na dodawaniu w iko-
nostasach kolejnych rzędów czy też wydzielaniu nowych miejsc dla 
ikon w rozbudowanej i coraz bardziej wymyślnej strukturze archi-
tektonicznej. We wspomnianym już ikonostasie lwowskiej cerkwi 
Zaśnięcia Bogurodzicy znajduje się np. rząd obrazów pasyjnych, sta-
rotestamentowych i dogmatycznych z niespotykanym dotąd zesta-
wem wizerunków. Tu bowiem obok znanych – Mandylionu, Trójcy 
Starotestamentowej i Opieki Bogurodzicy – umieszczono ikonę Chry-
stusa Emanuela wśród cherubinów, Krzewu gorejącego, Walki Jakuba 
z aniołem i Drabinę Jakubową86. Podobny rząd (z niewielkimi różni-
cami) był we wspominanym wyżej, nieistniejącym już ikonostasie cer-
kwi św. Mikołaja w Zamościu, przypisywanym twórcom ikonostasu 
lwowskiego87. Nieco inny i większy stał w cerkwi Bożego Narodzenia 
w Żółkwi88. Były to jednak przypadki rzadkie. Powszechniejsze było 
rozbudowywanie programu przez wprowadzanie dodatkowego rzędu 
świątecznego, zawierającego ikony niedziel Pięćdziesiątnicy, a więc 
ukazujących wydarzenia ewangeliczne, wspominane na liturgiach 

ruskie Zeszyty Historyczne” 2013, nr 39, s. 99–117; eadem, Ikonostas supraski: 
problem atrybucji, w: Studia nad kulturą cerkiewną w dawnej Rzeczypospolitej, 
red. A. Gronek, A. Nowak, Scriptum: Kraków 2016, s. 43–58. 

86 M. Gębarowicz, Najstarszy ikonostas…, passim; o tym ostatnio też, ale 
bez nowych ustaleń: М. Peleh, Збагачення іконографічних тем і виражальних 
засобів у складі іконостасу Успенської церкви у Львові поч. XVII ст., 
„Апологет: Богословський збірник Львівської Духовної Академії УПЦ КП” 
2008, nr 1–4 (16–19), s. 105–114.

87 M. Gębarowicz, Najstarszy ikonostas…, passim.
88 R. Zìlìnko, Додатковий ряд в архітектоніці Жовківського іконостаса 

(1697–1699) Івана Рутковича: особливості богословсько-символічного та 
образно-тематичного змісту додаткового ряду в галицьких іконостасах 
XVII ст. „Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького” 
2010, nr 7 (12), s. 155–169. 
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sześciu kolejnych niedziel między Paschą a zesłaniem Ducha Świę-
tego89. Najstarszy znany taki rząd znajdował się w cerkwi św. Mikołaja 
w Kamionce Strumiłowej (1667). Spopularyzował go Iwan Rutkowycz 
konstrukcjami z cerkwi pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Wolicy 
Derewlańskiej, św. Paraskiewy w Krechowie i Bożego Narodzenia 
w Żółkwi90.

Program ikonostasu rozbudowywano również, umieszczając 
przedstawienia figuralne na dotychczas pustych lub zdobionych orna-
mentem powierzchniach skrzyń pod ikonami namiestnymi. Były to 
często starotestamentowe figury lub sceny z życia świętych ukazanych 
powyżej. W cerkwiach unickich czasem malowano tu świętych – Pio-
tra i Pawła oraz Antoniego i Teodozego Pieczerskich – by podkreślić 
pochodzenie Kościoła unickiego od Kościoła apostolskiego i kijow-
skiego91. Rozbudowywane niekiedy w kilku planach barokowe iko-
nostasy zrywały z dotychczasowym układem pasowym, umożliwiając 
włączanie do programu nowych przedstawień, często typologicznych 
– staro- lub nowotestamentowych92. Mogły być one też malowane na 
głębokich ramach ikon głównych.

W XVIII wieku pojawiały się w ikonostasach wyobrażenia alego-
ryczne i emblematyczne. Ponadto w cerkwiach unickich – ale również 
prawosławnych – zaczęto umieszczać kioty, których forma nie różniła 
się od ołtarzy bocznych w kościołach katolickich. W takich ozdobnych 
nastawach w polu głównym umieszczano ikonę świętego bądź wyda-
rzenia ewangelicznego, w polach bocznych, w predelli i zwieńczeniu – 

89 R. Zilinko, Przyczynek do ikonografii cyklów niedziel Pięćdziesiątnicy 
w ukraińskich ikonostasach drugiej połowy XVII – pierwszej połowy XVIII wieku, 
„Series Byzantina” 2004, nr 2, s. 251–267.

90 Najważniejsza do tej pory monografia twórczości Rutkowycza powstała 
pół wieku temu: V.Ì. Svêncìc’ka, Іван Руткович і становлення реалізму в 
українському малярстві XVII ст., Naukova dumka: Кiїv 1966.

91 M. Janocha, Ikonografia świętych ojców ruskiego monastycyzmu, w: Rola 
monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej, red. A. Gronek, A. Nowak, 
Wydawnictwo „Szwajpolt Fiol”: Kraków 2014, s. 32–33, il. 8–9.

92 Por. chociażby: Іконостас церкви Воздвиження Чесного Хреста 
з  монастиря Скит  Манявський. Альбом-каталог, proj.: М. Оtkovič, 
V. Turec’kij, S. Kubìv, Naukove vidannâ L’vìvs’kogo fìlìalu Nacìonal’nogo nauko-
vo-doslìdnogo restavracìjnogo centru Ukraїny: L’vìv 2005.
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tematy dopełniające ich wymowę ideową. We wszystkich wskazanych 
wyżej przedstawieniach tradycyjne schematy ikonograficzne stop-
niowo były wypierane przez nowe, znane z szeroko rozpowszechnia-
nych zachodnich odbitek graficznych93. Tam też należy szukać źródeł 
formalnych dla nieznanych wcześniej przedstawień zarówno narracyj-
nych, jak i reprezentacyjnych oraz emblematycznych. Główną skarb-
nicą obcych wzorców ikonograficznych, z której czerpali cerkiewni 
twórcy, była sztuka niemiecka i niderlandzka. W pierwszej połowie 
XVI wieku do ich warsztatów na ruskich ziemiach Rzeczypospoli-
tej docierały ryciny Michaela Wolgemuta, Wendla Scharffenberga, 
Israhela van Meckenema (Młodszego), Erharda Schoena (Schöna), 
Martina Schongauera, od początku XVII wieku także Hansa Sebalda 
Behama, Albrechta Dürera, Hansa Schaüffeleina, Kryspina Scharffen-
berga, Hansa Holbeina, a od XVIII Johanna Christopha Weigela (Star-
szego).

Równocześnie w wieku XVII zbiór wzorników wzbogacił się 
o prace tzw. szkoły antwerpskiej, głównie sławnych rodzin: Wierixów, 
Collaertów, Sadelerów, a także Cornelisa Corta i Philipa Galle. Znane 
były także pojedyncze prace Egberta van Panderena, Hendrika Gol-
tziusa, Lucasa Vorstermana (wg P.P. Rubensa), Schelte a Bolswerta 
(wg  A. v. Dycka), Matthäusa Meriana Starszego. Powszechność tego 
zjawiska doprowadziła w XVIII wieku do niemal całkowitego odstą-
pienia od kompozycji popularnych w średniowiecznej sztuce bizan-
tyńskiej i ruskiej na rzecz nowych, które powstały w zachodnim kręgu 
kulturowym.

93 O roli grafiki w przenoszeniu nowych tematów ikonograficznych 
do sztuk plastycznych: W. Deluga, The Influence of Prints…; idem, Influence of 
Dutch Graphic Archetypes on Icon painting in the Ukraine, 1600–1750, „Revue des 
Études Sud-Est Européennes” 1996, t. 34, nr 1–2, s. 5–26; V. Delûga, Графічні 
взірці в українському іконописі XVII–XVIII століть, „Записки Наукового 
Товариства імені Шевченка”, t. 236, Праці Комісії образотворчого та 
ужиткового мистецтва, L’vìv 1998, s. 117–126; W. Deluga, Między Norymbergą 
a Lwowem. Grafika nośnikiem przemian ikonograficznych w Europie Wschodniej, 
w: Sztuka a dialog wyznań w XVI i XVII wieku. Materiały sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, Stowarzyszenie Historyków Sztuki: Wrocław, listopad 1999, 
Warszawa 2000, s. 389–397; A. Gronek, Grafika jako źródło nowych przedsta-
wień…, s. 309–314.



~ 356 ~ ~ 357 ~

• AGNIESZKA GRONEK • • OKCYDENTALIZACJA SZTUKI CERKIEWNEJ… •

Jednak wymiana wzorników ikonograficznych to tylko część 
zmian, jakie zaszły w dobie nowożytnej w malarstwie cerkiewnym 
na terenach Rzeczypospolitej. Twórców zaczęły interesować szersze 
zjawiska artystyczne, związane przede wszystkim z iluzyjnym ukazy-
waniem trzeciego wymiaru na płaszczyźnie, a więc oddawania głębi 
obrazu przy wykorzystaniu prawideł perspektywy linearnej i powietrz-
nej, wyznaczania kolejnych planów i umieszczania na nich w pełni 
plastycznych postaci i przedmiotów. Przy imitowaniu przestrzenności 
krajobrazu architektonicznego dużą pomocą służyły także wzorniki 
graficzne, z których malarze ruscy mogli skopiować np. kasetonowy 
strop, podłogę ułożoną z desek lub płyt, krawędzie gzymsów, parape-
tów, nadproży, a więc wszystkie te elementy, które pokrywały się z trój-
wymiarową siatką geometryczną, będącą podstawą perspektywy line-
arnej. Stamtąd mogli również przerysowywać motywy umieszczone 
na różnych planach, które malały wraz z oddalaniem się od dolnej 
krawędzi obrazu. Nowym rozwiązaniem, przejętym zapewne z prac 
zachodnich rytowników, jest odchodzenie od tradycyjnego horyzon-
talnego podziału sceny na trzy pasy na rzecz kompozycji z jedno-
stronną kulisą umieszczoną blisko planu pierwszego i rozbudowaną 
głębią wzdłuż linii ukośnej po stronie przeciwnej94. Schemat taki poja-
wia się już w końcu XV wieku, np. w dziełach Martina Schongauera 
i Albrechta Dürera, a w ruskim malarstwie ikonowym w pierwszej 
połowie XVII wieku. Jak wykazała drobiazgowa analiza stylistyczna 
prac Teodora Seńkowycza z ikonostasu do cerkwi wołoskiej we Lwo-
wie, dzięki stosunkowo wiernemu studiowaniu i kopiowaniu rycin 
zachodnich mistrzów, w tym wypadku Wierixów, po raz pierwszy 
w ruskim malarstwie ikonowym wprowadzono zewnętrzne źródło 
światła, co uwidoczniają zaznaczone na podłożu plamy cienia95. Choć 
te próby nie są zbyt udane i nie pomagają w stworzeniu iluzji świata 

94 A. Gronek, Okno na świat rzeczywisty czy transcendentny? O cechach 
nowożytnych w malarstwie ikonowym środowiska wysznieńskiego, w: Bizancjum 
a renesansy, red. M. Janocha, A. Sulikowska, I. Tatarowa, Campidoglio: Warszawa 
2012, s. 307–317, il. 116–123. 

95 A. Gronek, Stopień adaptacji cech renesansowych w zachodnioruskim 
malarstwie cerkiewnym w okresie nowożytnym, w: Bizancjum a renesansy…, 
s. 359–368, il. 153–170. 
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realnego, to świadczą o otwartości na nowe rozwiązania artystyczne, 
obce tradycji bizantyńskiej i ruskiej.

W XVII-wiecznym malarstwie ikonowym można wskazać rów-
nież nowe cechy, które nie mogły być przejęte z grafiki. Jedną z nich 
jest budowanie głębi przedstawienia za pomocą koloru. Przede wszyst-
kim wprowadzono trójbarwny podział powierzchni obrazu z ciepłym 
brązem na pierwszym, przygaszoną zielenią na dalszym planie i zło-
tem zamiast błękitu nieba, zachowując tu rozwiązanie tradycyjne. Dziś 
trudno jednoznacznie udowodnić zachodnią proweniencję tego rysu, 
trzeba jednak zaznaczyć, że analogiczna kompozycja barw: brązu, zie-
leni i błękitu charakteryzowała malarstwo pejzażowe niderlandzkie, 
a następnie niemieckie, od wieku XV96. Twórcy ruscy próbowali także 
wykorzystać tzw. perspektywę powietrzno-barwną, w efekcie czego na 
obrazach, wraz z cofaniem się na dalsze plany, malała intensywność 
koloru oraz liczba szczegółów. Widać to wyraźnie na ikonach Seńko-
wycza z rzędu świątecznego ikonostasu brackiego. Ruski malarz świa-
domie ukazywał przedmioty oddalone w barwach nienasyconych jako 
bledsze, mniej wyraziste niż te, które były usytuowane na pierwszym 
planie. Gradacją kolorystyczną podłoża i porastającej je roślinności 
przedstawiał pejzaż rozbudowany w głąb. Prawidła te zastosował także 
przy oddawaniu motywów architektonicznych: budynki znajdujące się 
blisko malował na ogół starannie, z uwzględnieniem szczegółów i wła-
ściwych kolorów, te w tle zaś – jedną barwą, szkicowo, graficznie, jakby 
za mgłą. Jednak największą, niemal rewolucyjną nowością w twórczo-
ści tego znakomitego lwowskiego malarza było ukazywanie plastycz-
ności, zwłaszcza w partiach karnacji, poprzez subtelny modelunek 
walorowy. Umiejętność tę zdobył dzięki zmianie techniki malarskiej. 
Seńkowycz uchodzi za pierwszego wśród ruskich twórców cerkiew-
nych, który zaczął używać tzw. tłustej tempery. Nadal tworzył ikony na 
drewnianym podobraziu, pokrywając je ciemnym sankirem, jednak 
krople oleju dodane do tradycyjnej tempery umożliwiały pokrywa-
nie go warstwami cieńszymi, przepuszczającymi światło. Dzięki temu 
przejścia od zacienienia do rozświetlenia stawały się miękkie, deli-

96 M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, 
Arkady: Warszawa 1989, s. 207. 
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katne, niezauważalne, co stwarzało niemal pełną iluzję plastyczności 
i przestrzenności. Zmieniło to zupełnie wygląd ukazywanych postaci. 
Na dawnych ikonach przez ostre i kontrastowe zestawienia miejsc 
ciemnych i jasnych twarze świętych na ogół były poważne i surowe, 
teraz zaś miękki modelunek wygładzał rysy i łagodził ich wyraz, zbli-
żając je do bardziej uniwersalnego, klasycznego ideału piękna (il. 9). 
Zmienił się także sposób ukazywania plastyczności i miękkości szat. 
Zamiast schematycznego, na poły graficznego i zgeometryzowanego 
drapowania pojawił się modelunek lżejszy, mniej szablonowy, uzy-
skiwany za pomocą nieregularnych linii malowanych zamaszyście, 
grubo i dynamicznie. Choć dukt pędzla nadal jest widoczny, to moż-
liwość nakładania barwnych laserunków umożliwiła gradację walo-
rową w półcieniach. Najstarsza znana ikona wykonana nową techniką 
to Matka Boska Hodegetria z Rzepniowa. Na niej zachował się napis 
świadczący, że została namalowana we Lwowie w 1599 roku przez Teo-
dora97. Dane te pozwoliły przypisać ją Seńkowyczowi, ale atrybucja ta 
jest ostatnio podważana98. Najstarsze zaś udokumentowane źródłowo 
prace lwowskiego malarza wiążą się z przygotowywaniem wspomina-
nego już kilkakrotnie ikonostasu do cerkwi Zaśnięcia Matki Boskiej 
we Lwowie. Opisane cechy widać zwłaszcza na ikonach Jana Chry-
zostoma i Bazylego Wielkiego99, Emanuela i Mandylionu, ale i innych 

97 W zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki, Oddział Zamek w Olesku; V. Vuj-
cik, Доля ікони „Похвала Богоматері” з Ріпнева, „Родовід. Наукові записки 
до історії культури” 1994, nr 8, s. 26; fotografia napisu opublikowana w: V. Alek-
sandrovič, Федір Сенькович: життєвий і творчій шлях львівського маляра 
першої третини XVII ст., w: Львів: місто, суспільство, культура, t. 3 , L’vìv 
1999, s. 83 (Спеціальний випуск Вісника Львівського університету. Серія 
історична). Ikona w 1988 r. w znacznej części spłonęła, por. Z. Otkovič, T. Otko-
vič, Реставрація і реконструкція ікони «Богородиця з похвалою» 1599 р. з села 
Ріпнів Буського району (збірка Львівської картинної галереї), w: Волинська 
ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Матеріали 
V  наукової конференції, м. Луцьк, 27–28 cepпня 1998 року, [wydawca] Luc’k 
1998, s. 146–151.

98 V. Aleksandrovič, Федір Сенькович: життєвий і творчій шлях…, 
s. 81–84; tam dokładna bibliografia dotycząca tego dzieła i jego atrybucji.

99 V.S. Vujcik, Федір Сенькович в контексті стильової еволюції живо-
пису східнослов’янських народів на переломі XVI–XVII ст., w: Прогресивна 
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ikonach, nienależących do wskazanego ikonostasu, a przypisywanych 
hipotetycznie Seńkowyczowi, np. Matki Boskiej Hodegetrii (il. 9) i Św. 
Teodora w cerkwi św. Mikołaja we Lwowie100. Nowa technika przyjęła 
się w XVII wieku zwłaszcza we lwowskim i żółkiewskim środowisku 
malarskim – korzystał z niej nie tylko uczeń Seńkowycza, Mikołaj 
Petrachnowycz, ale również Mateusz Domaradzki101, Iwan Rutko-
wycz102, Iwan Poljachowycz103 i wielu malarzy anonimowych, których 
prace, z braku szczegółowych badań104, włączane są hipotetycznie do 
jednego z tych dwóch kręgów artystycznych (il. 10). W końcu wieku 
nowa technika dotarła również do warsztatów prowincjonalnych, by 
w następnym stuleciu zostać wypartą przez technikę olejną.

Scharakteryzowany tu stopniowy proces przemian sztuki cer-
kiewnej na ziemiach ruskich należących do Rzeczypospolitej nie obej-
muje wszystkich zjawisk artystycznych XVI i XVII wieku. Spośród 
nich wyodrębniony został nurt prekursorski, którego przedstawiciele, 

суспільно-політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та като-
лицько-уніатської експансії на Україні. Тези республіканської науково-теоре-
тичної конференції, 20–22 квітня 1988 р., AN URSR: L’vìv 1988, s. 142. Ikony 
znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Lwowie nr inw. 33646/1, I-997, 
33646/2, I-998.

100 O ikonach tych jako pracach Seńkowycza, por. О.F. Sidor, Традиції 
і новаторство в українському малярстві XVII–XVIII століть, w: V.Ì. Svên-
cìc’ka, О.F. Sidor, op. cit., s. 28.

101 N. Šamardìna, Українська ікона XV–XVII століть, Muzej narodnoï 
arhìtekturi ta pobutu u L’vovì: L’vìv 1994, nr 19–24. 

102 V.Ì. Svêncìc’ka, Іван Руткович…, passim; V.A. Ovsìjčuk, Майстри 
українського барокко. Жовківський художній осередок, Naukova dumka: Kiїv 
1991, s. 134–271. 

103 N. Šamardìna, op. cit., nr 29–31. 
104 W ostatnich latach, przy coraz bardziej rozwijających się badaniach nad 

spuścizną lwowskich malarzy pierwszej połowy XVII w., wzrasta liczba ikon włą-
czanych do tego kręgu artystycznego, por. np. V. Žiškovič, Три маловідомі ікони 
львівської школи малярства XVII ст. з церкви Святого Миколая у Золочеві, 
„Бюлетень Львівського філіалу Національного науково-дослідного 
реставраційного центру України” 2008, nr 10, s. 89–95; N. Mihajlûk, Історико-
-мистецькі особливості ікони Богородиці Одигітрії львівського монастиря 
сестер ЧСВВ (гіпотези і факти), „Народознавчі зошити” 2012, nr 6 (108), 
s. 1209–1217. 



~ 360 ~ ~ 361 ~

• AGNIESZKA GRONEK • • OKCYDENTALIZACJA SZTUKI CERKIEWNEJ… •

czerpiąc inspiracje ze sztuki zachodnioeuropejskiej, odchodzili od 
średniowiecznych technik malarskich, kanonów ikonograficznych 
i rysów stylistycznych, tworząc nowożytne oblicze sztuki ruskiej. Zja-
wiska okcydentalizacji nie można tłumaczyć tylko specyficzną sytu-
acją polityczną i społeczną ludności prawosławnej, która żyła w kraju 
rządzonym przez władcę katolickiego i sejm zdominowany przez 
katolicką szlachtę. W średniowieczu kultura ruska wspomagana przez 
ożywcze prądy płynące z głównych centrów prawosławnego życia 
religijnego mogła rozwijać się bez przeszkód. Niekiedy była nawet 
faworyzowana, czego przykładem są malowidła fundowane przez 
Władysława Jagiełłę i Kazimierza Jagiellończyka. Przemiany w sztuce 
cerkiewnej na Rusi wynikały z autentycznego podziwu żywionego 
wobec osiągnięć zachodnioeuropejskich mistrzów. A oni oferowali 
oszałamiające bogactwo ornamentów, wywodzących się ze wspólnej 
obu kulturom tradycji antycznej, umiejętność iluzyjnego ukazywania 
na płaszczyźnie trzeciego wymiaru, delikatność modelunku waloro-
wego, wirtuozerię kompozycji narracyjnych, oryginalność póz, wyra-
zistość gestów, feerię barw i subtelność wrażeń światłocieniowych. 
Malarze ikon i miniatur książkowych, graficy, snycerze i rzeźbiarze 
byli nie tylko rzemieślnikami sprawnie wykonującymi swój zawód, ale 
również niejednokrotnie artystami wrażliwymi na piękno i dbającymi 
o estetyczne walory swych prac. To właśnie w tym osobistym zachwy-
cie twórcy nad nowymi osiągnięciami artystycznymi sztuki renesan-
sowej, głównie niemieckiej i niderlandzkiej, należy upatrywać najważ-
niejszej przyczyny zmian w sztuce ruskiej, które zamknęły ostatecznie 
epokę średniowiecza105.

105 Już po ukończeniu tego tekstu ukazał się artykuł Piotra Krasnego i Miro-
sława Piotra Kruka Kilka uwag o okcydentalizacji sztuki cerkiewnej w monarchii 
jagiellońskiej, w: Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia 
– kult – kontekst społeczny, red. A. Gil, M. Kalinowski, I. Skoczylas, Wydawnictwo 
KUL: Lublin–Lwów 2016, s. 137–160.
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1. Strona tytułowa, Biblia ruska, Praga (typografia F. Skoryny) 1519
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2. Strona tytułowa, Biblia Ostrogska, Ostróg (typografia I. Fiodorowa) 1581
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3. Ewangelista Marek, miniatura, Ewangeliarz Peresopnicki, k. 20v (wg L. Skop, 
Майстер мініатюр Пересопницького Євангелія…, s. 10)
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5. Zmartwychwstanie, ikona świąteczna z Niemirowa, XVI w. (fot. Piotr Krawiec)
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7. Stanisław Driar i Teodor (Fedir) Seńkowycz, carskie wrota ikonostasu z cer-
kwi brackiej we Lwowie, dziś w cerkwi św. św. Kosmy i Damiana w Grzybowicach 
Wielkich (fot. Piotr Krawiec)

w. 
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