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Ik o n a  M ę k i Pa ń s k ie j z e  w s i  Ko ż u c h o w c e  
Od c z y t a n i e  p r o g r a m u , a n a l i z a  i k o n o g r a f i c z n a  

i  s t y l i s t y c z n a , r o z p o z n a n i e  w a r s z t a t o w e

W ekspozycji stałej Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach pre
zentowana jest ikona Męki Pańskiej z cerkwi św. Mikołaja ze wsi Kożuchow
ce1. Przedstawienia umieszczone na desce o wymiarach 267 x 206 cm tworzą 
wątek pasyjny na ramie oraz typologiczny wokół centralnego Ukrzyżowania. 
Pierwszy budują kolejno sceny: Namaszczenie w Betani, Ostatnia wieczerza, 
Umywanie nóg, Modlitwa w Ogrójcu, Pojmanie Chrystusa Chrystus przez An
naszem, Chrystus przed Kajfaszem Chrystus przed Herodem, Chrystus przed  
Piłatem  Biczowania Cierniem koronowania Naigrawania Ecce homo Piłat 
umywa ręca Prowadzenie na ukrzyżowania Przybicie do krzyża Złożenie do 
grobu, Opłakiwania Zapieczętowanie grobu, Zmartwychwstania Niewiasty u 
grobu, Noli me tangere. Na drugi składają się przedstawienia proroków oraz 
wydarzeń starotestamentowych rozumiane jako zapowiedź krzyżowej śmierci 
Chrystusa. Są to Habakuk, Zachariasz, Ezechiel i Dawid oraz Grzech pierw
szych rodziców, Jakub błogosławi synów Jozefa  Przejście Izraelitów przez 
Morze Czerwona Wywyższenie węża na pustyni, Zwycięstwo na Amalekitami, 
Wyprowadzenie wody ze skały.

Na sarkofagu w scenie Zapieczętowanie grobu częściowo zachował się 
napis fundacyjny rozpoczynający się od słów: ...йхне мцй МйМ дни ї  сій 
ОЕРйЗ... (...1659 miesiąca maja dnia 9 t o  obraz...), który wskazuje na dzienną 
datę ukończenia ikony.

W ą t e k  s t a r o t e s t a m e n t o w y

Rozpoznanie postaci umieszczonych po obu stronach Ukrzyżowania 
umożliwiła d o k ład a  w aliza częściowo utraconych podpisów oraz tekstów 
na zwojach, w mniejszym zaś stopniu ikonografia. Najlepiej zachowany 
cytat proroctwa na rotulusie w dłoni mężczyzny u góry na lewo (Ha 3,2):

1 Nr inw. S. 71; M. Keleti, Ikony 16.-18. stoleti na Slovensku, Praha 1984 (katalog wy
stawy), poz. 22, il. 13; V. Greślik, Ikony 17. starocia na vychodnom Slovensku, Presov 2000, 
s. 40-43; A. Gronek, Starotestamentowe proroctwa i figury Krzyża Świętego na ikonie M ęki 

Pańskiej z  Kożuchowców w Muzeum Wschodnioslowackim w Koszycach, w . Język, literatura, 
kultura, historia Ukrainy, pod red. W. Mokrego, Kraków 2003, s. 247-280.
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п о с р е д и  д в о ю  ж й е о т 8  п о зн й н ъ  в8дбШ й, oraz dwie pierwsze litery imienia 
йв pozwalają щ:пас go za Habakuka2. Jest to młody mężczyzna, bez zarostu 
o lekko kędzierzawych ciemnych włosach. Ubrany w dwie różnej długości tu
niki oraz luźny płaszcz okrywający ramiona i spięty pod szyją okrągłą broszą. 
Jego głowę ochrania niewielki dwuczęściowy turban. Odpowiada to wschod
niej tradycji obrazowania, gdzie zwykle ukazywany jest on jako młodzieniec 
bez zarostu zarówno w dziełach średniowiecznych (Menologion Bazylego II 
w Bibliotece Watykańskiej, Komentarz do Księgi proroków w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Turynie, cerkiew Zaśnięcia Marii na Wołotowym Polu)3, 
jak i w licznych nowożytaych4. Pokrywa się to również ze wskazówkami 
w późniejszych podręcznikach malarskich: Stroganowskim, Dionizego 
z Furny, Bolszakowa5. Ale bywał on również ukazywany jako mężczyzna 
w średnim wieku z niewielką brodą (Matka Boska z Dzieciątkiem w otocze
niu proroków w klasztorze Sw. Katarzyny Na Synaju)6, a w sztuce zachodniej 
na ogól jako brodaty starzec7. Różny od tradycyjnego jest ubiór proroka, na 
który zwykle składały się, podobnie jak u apostołów, chiton i himation. W 
podręczniku malarskim Straganowa zalecano, by szatę spodnią wymalować 
lazurem, płaszcz zaś cynobrem. Nigdzie nie wspomina się natomiast o nakry
ciu głowy. Habakuk trzyma w dłoni atrybut przynależny prorokowi -  rozwi
nięty zwój na z n ^  objawionego proroctwa. Na nim, wedfag pouczeń autorów 
podręczników, winien znajdować się początek wersetu 3,2: Panie, słyszałem

2 Dokładnie na t o  temat por. A. Gronek, Starotestamentowe..., s. 248-250.
3 B.H. Лазарев, История византийской живописи, Москва 1986, t. 2, tabl. 114; Г.И. 

Вздорнов,Волотово. Фрески церкви Успения на Волотовом поле близНовогрода, Москва 
1989, tabl. 13.

4 Ikona z rzędu proroków, z w. XVI, w  E rm itaż , nr inw. ЭРИ-453 (A.C. Косцова, 
Древнерусская живопись в собрании Эрмитажа, Санкт-Петербург 1992, nr 29); ikony 
M atki Boskiej z prorokami z cerkwi Sw. Ducha w P o ty lic a  i Zwiastowania w Jabłuniewie, 
Narodzenia M arii ̂  Czukwi, Soboru Bogurodzicy w  Busowiskach, wszystkie z XVI w., w Mu
zeum Narodowym we Lwowie (M. Гелитович Ікони X V I століття з церкви Cвяmoгo Духа 
у  Потеличі (Mamepia^u до каталогу збірки Національного Музею у  Львові), „Записки 
Наукового Товариства імені Ш евченка”, 16, 1998; М. Гелитович, Богородиця з дитям і 
похвалою, Львів 2005, nr 34-37). Wiele innych przykładów w: M.P. Kruk, Zachodnioruskie 
ikony M atki Boskiej z dzieciątkiem w wieku X V  i XVI, Kraków 2000, s. 123-125.

5 An Iconographer ’s Patternbook: The Stroganov Tradition, ed. Fr.Ch.P. Kelley, Oakwood 
1992, s. 106-107; The ‘Painter M anua l’ o f  Dionysius o f  Fourna, Torrance 1996, s. 29; Di- 
onizjusz z Fumy, Hermeneia czyli objaśnienie sztuki malarskiej, Kraków 2003, 90; An Icon 
P a iter’s Notebook: The Bolshakov Edition, Torrance 1995, s. 89.

6 Liczne publikacje: G. et M. Sotiriou, Eicines tes mones Sina, Athens 1956, t. I, pi. 64; 
ostatnio: The Glory o f  Byzantium. Art. A nd  Culture o f  the M iddle Byzantine Era A. D. 843-1261 
(katalog wystawy), nr 244, s. 372-3.

Ikonographie der christlichen Kunst,
L. Reau, Iconographie de l ’art ch re tien ,i.\V \, Iconographie de la Bible, Paris 1957, s. 382.



I k o n a  M ę k i Pa ń sk ie j  z e  w si K o ż u c h o w c e 289

słuch twój i uląkłem się* lub 3, 3: Bóg od południa przyjdzie, a Święty z góry 
Faran. Okryła niebiosa chwała jego, a wysławiania jego jes t pełna ziemia9. 
Tekst na omawianej ikonie, stanowiący rozwinięcie wersu Ha 3,2 można 
przetfamaezyć, jako: miedzy dwoma żywotami poznany będzieszw. Sens tych 
słów tfamaezy Homilia na temat złożenia Chrystusa do grobu Epifaniusza 
biskupa cypryjskiego (zm. 403)11. Odnoszą się one do najważniejszych wy
darzeń ziemskiego życia C h^stasa, gdy narodził się w żłóbku miedzy ludź
mi i aniołami, przemienił na górze Tabor miedzy Mojżeszem a Eliaszem, aż 
w końcu umarł na krzyżu miedzy dwoma łotrami, a po śmierci objawił się 
żywym i umarłym: On pomiędzy Ojcem i Duchem Świętym żyje oboma, z Jed
nego czerpie życie, przez Drugiego daje się poznać, pośrodku prawa i wśród 
proroków przepowiada, pomiędzy przyszłością a przeszłością sądzin . Homi
lia ta zamieszczona w zbiorach zwanych Złatoustami, zgodnie z Ustawem 
czytana była w czasie wielkosobotniej wieczemi13. Do słów tych nawiązuje 
również poetka Kasja w irmosie kanonu Wielkiej Soboty14. Tak więc, mimo 
iż częściej proroctwo Habakuka, zwłaszcza H a 3,3 ro^m iane było jako zapo
wiedź przyjścia Mesjasza, a więc odnosiło się do narodzin Chrystusa, to tra
dycja liturgiczna tfomaczy obecność Ha 3,2 w czasie misterium paschalnego, 
zwłaszcza Wielkiej Soboty.

Po obu stronach głowy postaci u góry na prawo widnieje napis: ПР[о]Р[о]къ  
ЗЯХйРЇА. Jest on starszym mężczyzną z dfagą siwą brodą. Jego ubiór różni się 
od Habakukowego jedynie sposobem nałożenia płaszcza i nakryciem głowy, 
które stanowi czapka z futrzaną opuszką i nausznikami. Nie odpowiada on

8 Wg: Biblia w przekładzie Jakuba Wujka. Transkrypcja typu „B" oryginalnego tekstu
z X V I w., tłum. i wstęp ks. Janusz Frankowski, Warszawa 1999, s. 1903.

9 Tamże.
10 W przekła& ch polskich w Biblii Jakuba W ujka i Tysiąclecia cytat ten ginie; przekład 

ruski za: Біблїа сиречь Книги Cвящeннaгo Писанія Ветхого Завета, Перемышль 1864
11 A. Vaillant, L  H omelie D  ’epiphane sur l ’ensevelissement du Christ. Texte vieux — salve 

texte grec et traduction franęaise, „Radovi Staroslavenskogo Instituta”, kn 3, Zagreb 1958, 
s. 22-100 (tekst ruski, grecki, francuski)

12 Zlatoust, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkp. 1272, mkf. 16144, br. pag. (z ras. 
tłum. AG); porównaj też: И.Я. Порфирьев, Апокрифичесюя сказатя о новозаветныхъ 
лицахъ и событяхъ порукописамъ соловецкой библіотеки, Санктпетербургъ 1890, S. 214
228.

Ustav cerkovnyj
Oustav cerkovnyj

mkf. 14340, fol. 2 7 lr.; Устав Церковни (Типік по чину Савви Освященного) w. XVI, Mu-
Ustav Cerkovny

akc 2707, nr mkf. 15320, fol. 2 2 lv.
14 Trioda Kwietna, Lwów 1663, w  Bibliotece Jagiellońskiej (dalej BJ), sygn. 589131 II,

fol. 13 1 r.
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zatem wschodniej tradycji, zgodnie z którą ukazywano chiton i himation. Za
chowany fragment tekstu na zwoju: б г о ж б  [п ]р ободош й  daje pewność, że 
całość stanowił werset Za 12,10 i patrzeć będą na mię, którego przebodli5. 
W ikonografii bizantyńskiej nie obowiązywał jeden sposób przedstawiania 
tego proroka. Może być więc on młodzieńcem bez zarostu z kędzierzawy
mi włosami, jak na mozaikach w klasztorze Sw. Katarzyny na Synaju16, na 
miniaturze w Komentarzu do Księgi Proroków oraz freskach w cerkwi na 
Wołotowym Polu17, z ciemnym zarostem na XVł-wiecznych ikonach Mat
ki Boskiej ze Skolego i Doliny18, a także siwobrodym starcem, jak w wy
konanym w emalii wizerunku na okładce Ewangelii w Bibliotece Marciana 
w W enecji19. Najczęściej jednak jest on ukazywany zgodnie ze wskazówkami 
podręczników malarskich: jako młody mężczyzna (Stroganowskiego, Dio
nizego z Fumy), jak św. Jerzy bądź Dymitr Sołuński (Bolszakowa), z cza
peczką lub bez20. Wśród fragmentów przepowiedni zalecanych do umiesz
czania na zwojach znalazły się Za 8,7: Oto ja  wybawię lud mój..., Za 4,2: 
Wiedziałem, ano lichtarz wszystek złoty, a lampa jego na wierzchu jego  
i siedem lamp jego na nim  a jako zapo wiedź wydarzeń Wielkiego Tygodnia: 
„Raduj się wielce, córko Syjon...” (9,9) -  wjazdu do Jerozolimy o raz I odwa
żyli zapłatę moję trzydzieści srebrników (11,12) -  zdrady Judasza. Znacznie 
więcej podobnych treści w proroctwach Zachariasza doszukali się twórcy li
turgii Wielkiego Piątku. W tym bowiem dniu od godziny 8 rano odprawiane 
są tzw. Godziny Królewskie, w czasie których, w pierwszej godzinie czytane 
są wyjątki z Księgi Zachariasza: 11, 10-14; 12, 10; 13, 6-7, 14, 6-9. Wśród 
nich znalazł się zatem również werset Za 12,10 przypomniany na zwoju na 
omawianej ikonie. Do niego odniósł się również Jan Chryzostom w homilii 
O Krzyżu2\  zalecanej do odczytania po zakończeniu celebracji Godzin22. Tak 
więc, mimo iż podręczniki malarskie nie zalecają umieszczenia akurat tego

b Wg: Biblia w przekładzie Jakuba Wujka..., s. 1930; dalsze cytaty według tego wydania.
Holy Image, Halloved Ground: Icons from  Sinai

17 Г.И. Вздорнов, dz.cyt., tabl. 17.
18 M. Гелитович, Богородиця..., nr 45-46.
19 The Glory o f  Byzantium. Art. A nd  Culture o f  the M iddle Byzantine Era A. D. 843-1261

(katalog wystawy), nr 41.
20 An Iconographer’s Patternbook: The Stroganov Tradition, s. 212-213; The ‘Painter 

M anual’ o f  Dionysius o f  Fourna, s. 28; Dionizjusz z Fumy, dz.cyt., s. 90; An Icon P a iter’s 
Notebook: The Bolshakov Edition

21 Polskie przekłady tego tekstu w: „Pamiętnik religijno-moralny”, 17(4) 1847, zesz. 4, 
s. 381-398; Pisma Sw. Jana Chryzostoma  W arszawa 1854, s. 287 i nn; ruski, np. Zlatoust, 
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkp. 1272, mkf. 16144, br. pag.;

Ustav cerkovnyj Ustav cerkovnyj
212r; Oustav cerkovnyj, BN sygn. akc 2587, fol. 266v.; Устав Церковни, MNL, sygn. PKK 
190, br. pag.
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cytatu na zwoju Zachariasza, jego obecność wśród scen pasyjnych ponownie 
uzasadnia tradycja liturgiczna.

Starzec z okrytą białą chustą głową na dole po lewej to prorok Ezechiel. 
Świadczy o tym fragment napisu, gdzie wyraźnie widać litery: 6КІИ, a ślady 
zachowane po dwóch poprzedzających je układają się w T i P. Niestety, tekst 
na zwoju został całkowicie zatarty, a rozważania na temat jego treści mogą być 
jedynie hipotetyczne23. Ezechiel, należący do grona proroków większych, jest 
często ukazywany w sztuce bizantyńskiej. Zajmuje stałe miejsce w programie 
malarskim świątyni -  w bębnie kopuły, w rzędzie najwyższym ikonostasu, 
często na ikon ach Matki Boskiej z  Dzieciątkiem  Oprócz tego znaj duje się 
w przedstawieniach ilustrujących jego wizje, np. na miniaturze w Ewange- 
liarzu
w Sofii24. Zawsze jest on siwobrodym starcem z rozwichrzonymi, opadający
mi na ramiona włosami. Tak też zalecają malować go znane podręczniki ma
larskie, różnicują jednak wygląd brody, już to jako szpiczasta (Dionizego) lub 
jak  u Eliasza i Jana Ewangelisty, to jest dfaga i lekko falująca (Bolszakowa), 
już to rosochata (z Ławry Troicko-Sergiejewskiej)25.

Ukoronowany mężczyzna po przeciwnej stronie w średnim wieku, z dłu
gimi jasnymi włosami i średnią półokrągłą brodą, to król Dawid, o czym 
świadczy napis [Цй]ръ д[й ]Е [и]дъ . Jego ubiór, podobny do Habakukowego, 
odbiega od tradycyjnej ikonografii, a na inspiracje sztuką zachodnią wprost 
wskazuje kształt korony, tzw. otwartej, z obręczą ozdobioną wolimi ocza
mi i z osadzonymi na niej zaw ijając^ii się liśćmi. W tradycji bizantyńskiej 
nie był ustalony jeden kanon ukazywania tego proroka. Młodzieńczy Dawid 
niczym antyczny Orfeusz gra na harfie, dla przykładu na miniaturze Psałte
rza Paryskiego (cod. gr. 139, fol. l.v)26. Jako starzec z krótką okrągłą siwą 
brodą ukazywany jest zwykle w gronie pozostałych proroków, jak  w bęb
nie Soboru Sofijskiego w Nowogrodzie27, a także zazwyczaj obok swojego 
syna, Salomona, w Zstąpieniu do Otchłani. W podręczniku athoskim Dionizy 
zaleca, by Dawida, starca z okrągłą brodą wyróżniał cytat Ps 104, 24: Jak 
wielmożne są, Panie, uczynki twoje, wszytkoś w mądrości uczynif8. Niestety,

23 Szerzej na ten temat por. A. Gronek, Przedstawienia..., s. 254.
24 В. H. Лазарев, dz.cyt.,, t. II, tabl. 258, 555.
23 Jest to najstarszy zachowany ruski podręcmik, w  zbiorach Ławry nr 4008-1245; por.: 

П. Симони, Къ ucmopiu обихода книгописца переледчика и иконнаго писца при книж- 
номъ иконномъ строени, „Памятники древней письменности и искусства”, 161, 1906, 
s. 7-8; zbliżone opisy zamieszczają również greekie Synaksariony,pox. Сказанім виде святыхъ 
мужей и женъ и о возрасте ихъ ,,Труды Кіевской Духовной Академій” 1867, t. I s. 42.

26 В. H. Лазарев, dz.cyt.,, t. II, tabl. 101.
27 В.Г. Брюсова, София Новогродска. Памятник искусства и исории, Мосва 2001, S. 47.
28 Dionizjusz z Furny, dz.cyt., s. 89; cyt. Psalmu za B ib lią w  przekładzie Jakuba Wujka..., 

s. 1147.



292 A g n ie s z k a  G r o n e k

na ikonie napis na zwoju został prawie całkowicie utracony. W jego odtwo
rzeniu pomocna okazała się w aliza nabożeńs^  Wielkiego Piątku i Wielkiej 
Soboty oraz odnalezienie treści pasyjnych w psalmach29. Liturgia ostatnich 
dni Wielkiego Tygodnia przesycona jest odwołaniami do Dawidowych pro
roctw zapowiadających mękę Chrystusa. Wśród nich najbardziej znane to 
(Ps 21, 17): Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie moje kości 
(иекоПйШ й РУЦЁ м о и  И НоЗ'Ё м о и  И еч б т о ш й  EGA КоСТИ М о д ), 
(Ps 21,19) rozdzielili sobie szaty moje, a o suknią moję los miotali (РйЗд^ЛИШй 
р и з ъ 1 м о д  C6EL и „  о д т ж д и  м отИ  мттйШ й ЖР6ЕІИ) albo (Ps 68, 22) I  
dali żółć na pokarm mój, a w pragnieniu moim napawali mię octem (и дйШй 
е ъ  е н ^ д ь  м о ю  ж тлчь и е ъ  Ж йж ду м о ю  нйпоиш й м д  „Ц Т й). Zacho
wane strzępy słów na zwoju, szczególnie litery ли na końcu trzeciego rzędu 
poprzedzone zapewne L , a także Р poniżej, a jeszcze niżej м , mogły tworzyć 
wyrazy Р йздълиш й р и з ъ  м о д  co sugerowałoby, że pierwotnie znajdował 
się tam werset Ps 21, 19.

Na omawianej ikonie wątek starotestamentowy budują również ilustracje 
wydarzeń interpretowanych jako figury Krzyża Świętego .Pierwszą z nich sta
nowi Grzech pierwszych rodziców. Pomiędzy nagimi Adamem i Ewą rośnie 
drzewo poznania dobrego i złego obsypane owocem, z którego spełza między 
konarami wąż. Oboje w wyciągniętych dłoniach trzymają jabłka. W tle bie
gają zwierzęta, wśród któtych rozpoznać można konia, zająca, niedźwiedzia i 
jelenia. Mimo że przedstawienie to nie odbiega od opisu w podręczniku Dio
nizego z Fumy, to tu za wzór malarzowi poshiżyła rycina Hansa Holbeina 
Młodszego zm ieszczona między m y m i w Historiarum ueteris instrumenti 
icones ad iuiim expressae Icones Historiarum Veteris
Testamentu, Lyon 1539, 1547 (A4v)31. Choć ruski malarz wprowadził trochę 
zmian w swojej wersji, to źródło inspiracji nie budzi wątyliwości. Z niemie
ckiej ryciny przejął on schemat kompozycyjny i główne motywy, przede 
wszystkim Adama, jak stoi w poruszonej, niby kroczącej pozie z prawym 
ramieniem wzniesionym ku gałęziom oraz Ewę, gdy s ied zą  na ziemi, wycią
ga dłoń z jabłkiem w stronę męża. Nawet wąż zbliża się do niej w podobny 
sposób, zawijając swe ciało wokół konarów. Ikonopisca ukrasił drzewo obfi
tym plonem, wstydliwie zasłonił przyrodzenie Adama i łono Ewy, zmniejszył 
liczbę rajskich zwierząt, niektóre z nich zmienił i uprościł. Różnice w od
daniu plastyczności nagich ciał wynikają z odrębnych manier stylistycznych 
obu twórców, jak też i zastosowanych przez nich technik. Nadto ruski malarz 
kompozycję biało-czarnego sztychu musiał oddać w wielobarwnej temperze.

29 O szczegółach patrz: A. Gronek, Przedstawienia..., s. 256-258.
30 http://iris.lib.virginia.cdu/rmds/gordon/gordonimagcs/Gordonl538_H65/
31 http://rarebookroom.org/Control/hlbtst/index.html

http://iris.lib.virginia.cdu/rmds/gordon/gordonimagcs/Gordonl538_H65/
http://rarebookroom.org/Control/hlbtst/index.html
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Umieszczenie tej sceny na ikonie Mąki Pańskiej nie budzi zdziwienia, 
drzewo rajskie bowiem stanowi jedną z najstarszych starotestamentowych 
prefiguracji Krzyża PańsMego, wymienianej już w II wieku przez św. Justy
na32. Powraca ona potem zarówno w literaturze patrystycznej33 i liturgicz
nej34, jak i w sztukach plastycznych (crux florida35). Rzadziej jest to drzewo 
poznania dobrego i złego, częściej zaś drzewo życia. Według legend to ono, 
bądź inne wyrosłe z jego nasiona, miało być wykorzystane miedzy innymi 
przez Salomona do budowy świątyni. Odrzucono je  jako nieprzydatne, a póź
niej sporządzono z niego krzyż Chrystusowy. Znana była również legenda o 
trzech konarach rajskiego drzewa, które los przeplatany z wydarzeniami sta- 
rotestamentowymi, rzucił ostatecznie do Jerozolimy, gdzie posłużyły do wy
konania trzech krzyży -  dla Chrystusa i dwóch łotrów36. Interpretacje egzege- 
tyczne nie ograniczały się jednak do prostej paraleli: drzewo rajskie -  drzewo 
Krzyża. Chrystus to drugi Adam, Maria -  nowa Ewa. Zbawiciel dzięki swej 
dobrowolnej śmierci i zmartwychwstaniu grzech pierworodny zniweczył, cy
rograf Adama podarł, swoją śmiercią śmierć uśmiercił, Adama i ród ludzki 
z wiązów piekielnych oswobodzi?1. Niejednokrotnie podkreślano zbieżność 
czasową między popełnieniem grzechu pierworodnego a męką Chrystusa oraz 
jedność miejsca grobu Adama i postawienia krzyża Pańskiego. Jak woda i 
krew wypływając z boku Zbawiciela skropiła czaszkę prarodzica, tak sakra
ment chrztu obmywa z grzechu pierworodnego: przez żebro Adama (Ewą) 
ludzkość została poniżona, przez żebro Chrystusa (z którego wypfynąła woda 
-  symbol chrztu i krew -  królewski atrament, którym Chrystus wszystko prze
bacza i zatwierdza) zostanie wywyższona39.

32 D ialog z Żydem Tryfonem, w: Patrologiae cursus completes. Series Graeca (PG), ed. 
J.P.Mignę, t. 6, 679-682; por. też S. Kobielus, Krzyż Chrystusa. O d znaku i figury do symbolu i 
metafory, Warszawa 2000, s. 28.

33 Np. Kazanie na Wielkanoc Jana Chryzostoma, PG 52, 765-772, przekł. poi.: Jan Chry
zostom, Homilie i kazania wybrane, „Pisma starochrześcijańskich pisarzy”, t. VIII, Warszawa 
1971, s 104; Homilia Orygenesa w: Orygenes, Duch i ogień, (Biblioteka Ojców Kościoła IV), 
Kraków 1995, s. 135; Homilia paschalna Pseudo-Hipolita, przekł. poi. w : Pisma Paschalne, 
Krakowi 993 (Biblioteka Ojców Kościoła 3), s. 67.

34 Por. A. G ronek,Przedstawienia..., s. 258-262.
35 E. Dinkier, E. Dinkler-von Schubert, K reuz,w . Reallexikon zur byzantinischen Kunst, t. 

V, Stuttgart 1991,szp. 28-29.
36 А Л . Веселовский, Западныя легенды о древе креста и Слово Григорія о трехъ крес- 

тныхъ dpeeaxb,w. Рассказанія в области русскихъ духовныхь стиховъ, Санктепетербургъ 
1880, s. 368 і пп.; И.Я. Порфирьев, Апокрифическія сказанія ..., Санктпетерсбургъ 1877, s. 
96-99; I. Франко, Апокріфи і легенди з українських рукописів, і. II, Апокріифи новозавітні, 
w: Памятки українсько-руської мови і літератури,і. 11, Львів 1899, s. 242-246.

37 Anfologion, br. r. wyd., fol. 429 г., BJ, sygn. 589189 III.
38 Trioda Kwietna, Lwów 1663, dz. cyt., fol. 92v.
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Ponad centralnym Ukrzyżowaniem znajduje się kwatera z przedstawie
niem Jakub błogosławi synów Józefa. №  ustawionym pośrodku pokoju łożu 
spoczywa patriarcha, a obok klęczy dwóch chłopców. Jakub wyciąga ku nim 
skrzyżowane ramiona i kładzie dłonie na ich głowach. Za nimi stoi Józef 
lekko pochylony i wyprostowanym palcem wskazuje ojcu, którego z synów 
winien pobłogosławić prawicą. Po przeciwnej stronie łoża umierającego stoi 
czterech mężczyzn, zapewne braci Józefa. Również tę kompozycję ruski ma
larz odwzorował z ryciny Hansa Holbeina Młodszego, zm ieszczonej w Hi- 
storiarum ueteris instrumenti icones ad iuiim expressae 
i w Icones Historiarum Veteris Testamenti, Lyon 1539, 1547 (C lv)40. O tej 
inspiracji przekonują nie tylko zbliżone główne motywy, ale także mniej zna
czące, jak np. kształt łoża, którego nogi wygięte zostały w ośli grzbiet, a z 
baldachimu spuszczono nierównomiernie udrapowane zasłony. Do najważ
niejszych zmian dokonanych przez ruskiego malarza jest wprowadzenie gestu 
skrzyżowanych ramion nad głowami potomków Izraela, a na pierwowzorze 
ułożonych równolegle. Pominięcie tego motywu uniemożliwiłoby odczyta
nie przedstawienia jako prefiguracji Krzyża Świętego, a co za tym idzie wy
jaśnienie jego obecności na ikonie Mąki Pańskiej Skrzyżowane ręce Jakuba 
wśród wielu średniowiecznych pisarzy wywoływały skojarzenia z narzędziem 
śmierci i zwycięstwa Jezusa Chrystusa. Znajduje to odzwierciedlenie w tre
ści nabożeństw poświęconych Krzyżowi Świętemu, dla przykładu w kanonie 
Teodora bądź Józefa Studytów z poniedziałkowej liturgii w tygodniu Adora
cji Krzyża41, w 4. pieśni kanonu śpiewanego w dwa dni później42, w pieśni 
święte Podwyższenia Krzyża43, homiliach na ten dzień Andrzeja z Krety44, 
Teodora Study ty45, a także ruskich pisarzy, Joanika Galatowskiego46 i Piotra 
Mohyły47.

Kolejne cztery przedstwienia wokół Ukrzyżowania ilustrują czyny Mojże
sza: Przeprowadzenie Izraelitów przez Morze Czerwone, Wywyższenie węża

39 http://iris.lib.virginia.cdu/rmds/gordon/gordonimagcs/Gordonl538_H65/
40 http://rarebookroom.org/Control/hlbtst/index.html; por. też D ie Malarfamilie Holbein in 

Basel
41 Trioda Kwietna, dz. cyt., fol. 275v.
42 Tamże, fol. 286v.
43 Anfołogion, dz. cyt., fol. 569r.

Torzestwiennik
43 Zlatoust, dz.cyt., br. pag.
461. Галятовський, Ключъразуметя ..., fol. 236v.
47 Проповедь архимандрита Петра Могилы о Кресте Спасителя..., w: Т. Titov, 

Materjaly dlja istoriji knyznoji spravy na Ukrajini v XVI-XVIII vv. Vsezbirka Peredmov do 
ukrajins’kych Starodrukiv, Bohlau-Verlag-Koln-Wien 1982, s. 279; Слово Петра Могили 
о Кресте, „Воскресное Чтеніе”, 26, 1837, s. 219.

http://iris.lib.virginia.cdu/rmds/gordon/gordonimagcs/Gordonl538_H65/
http://rarebookroom.org/Control/hlbtst/index.html
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na pustyni, Zwycięstwo nad Amalekitami oraz Wyprowadzenie wody ze ska
ły. Wszystkie te wydarzenia stanowią jedne z najbardziej popularnych figur 
Krzyża Chrystusowego. Pierwsze z nich umożliwiające ucieczkę Izraelitów z 
Egiptu do ziemi obiecanej to starotestamentowa Pascha, wspominana przez 
żydów corocznie przez siedem dni począwszy od 14 nisan i już w pismach 
Orygenesa interpretowana jako typ nowotestamentowej Paschy -  Chrystusa, 
a także Jego śmierci i zmartwychwstania48. Laska, którą Mojżesz przedzielił 
wody Morza Czerwonego, rozumiana była jako typ Krzyża Chrystusa. Cudo
twórcze właściwości w Starym Testamencie związane są z jej pochodzeniem 
od drzewa życia49. W K s ię ż e  Wyjścia opisane zostały cuda, jakich doko
nali za jej pomocą Aaron i Mojżesz: zm ien ili kij w węża (Wj 7, 10-12), 
a wody Nilu w krew oraz sprowadzili, a potem usunęli z Egiptu plagi żab, 
komarów, gradu i szarańczy (Wj 7, 14-10, 20). Dzięki niej Mojżesz wypro
wadził wodę ze skaty na pustyni Sin (Wj 17, 1-7), co również zostało przy
wołane na omawianej ikonie Męki Pańskiej Jednak nie tylko laska połączyła 
ten epizod z krzyżem na Golgocie. Woda wyciekająca ze skały ewokuje tę, 
która wypłynęła z boku Chrystusa, a więc i sakrament Chrztu świętego. Oba 
cudowne wydarzenia wspominane są w czasie liturgii wielkotygodniowej 
i świąt ku czci Krzyża. 1 tak dla przykładu, przejście Izraelitów przez wody 
Morza Czerwonego przypominane jest w czasie paremni w Liturgii Niedzieli 
Paschalnej50, w kanonach Teodora51 i Józefa52 Studytów w tygodniu Adoracji 
Krzyża Świętego, w synaksarionie tego święta53, homiliach przypisywanych 
Kalistowi arcybiskupowi Konstantynopola54 i Teodorowi Studycie55, a także 
w 5. pieśni Wielkiego Kanonu Andrzeja z Krety czytanego w czasie jutrzni 
w czwartek piątego tygodnia Wielkiego Postu56. Wskazana analogia typolo
giczna nie była również obca n o w o ż y tn y  pisarzom ruskim, bo powohiją się 
na nią Cyryl Trankwilion Stawrowiecki w homilii na Niedzielę Podwyższenia

48 Pisma paschalne, Kraków 1993 (Biblioteka Ojców Kościoła 3), s. 16-48; por. też 
R. Cantalamessa OFM, Pascha naszego Zbawienia, Kraków 1997, s. 168 i n.

49 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 109; tam szczegółowa 
literatura.

50 Trioda Kwietna, dz.cyt., fol. 143v.
51 Trioda Postna, Trioda Postna, Lwów 1664 (BJ, sygn. 589255 III), fol. 266 r.
32 Tamże, fol. 279r.
53 Tamże, fol. 269v.
34 Homilia ta zawarta jest w zbiorach kazań pochodzących z terenów Rusi, por. Ewangelie 

Uczitelnoje..., Kryłoś 1606 (Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, nr sygn. 8495 II), fol. 47r; 
Tolkovije Evanhelie, rkps w  BN, sygn. BOZ Cim. 87, nr mkf. 2870, s. 34; Pouczenia izbrannaia 
ot sviatoho ievanhelia..., XVI w., rkps w  BN, sygn. BOZ 85, nr mkf. 2528, s. 102.

33 Zlatoust, dz.cyt., br. pag.
56 Trioda Postna, dz.cyt., fol. 349v.
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Krzyża Świętego57 i Antoni Radywyłowski na Wielki Piątek58. W 6. pieśni 
Wielkiego Kanonu Andrzej z Krety cud wyprowadzenia wody ze skały zesta
wia z przebitym bokiem Zbawiciela: Gdy Mojżesz, sfaga twój, uderzył skałę/ 
Laską, oznaczył bok twój święty, Zbawco/ Bok życiodajny -  wszyscy z niego/ 
Czerpiemy napój życia59. Treści te powracają w tekstach ruskich homiletów, 
np. Joanncjusza Galatowskiego na Wielki Piątek60, czy w anonimowych prze
znaczonych na trzecią niedzielę Wielkiego Postu zawartych w popularnych na 
Rusi zbiorach kazań61.

W athoskim podręczniku malarskim wśród scen z działalności Mojżesza 
zabrakło wskazówek opisujących przedstawienie Wywyższenie węża na pu
styni, a na omawianej ikonie pasyjnej zostało one wykonane na wzór ryciny 
Hansa Holbeina Młodszego zm ieszczonej w dwóch wyżej wymienionych 
zbiorach Historiarum ueteris...(D3v) i Icones Historiarum... (Elv). Oś kom
pozycji stanowi tu słup w kształcie litery T, na którym zawisł wąż miedziany, 
z ciałem oplecionym wokół pionowej belki. Dookoła leżą pokąsani mężczyź
ni, niektórzy z nich spoglądają w górę, z nadzieją na uleczenie. Obok Mojżesz 
wskazuje na gada, którego sporządził na polecenie Boga. Typologiczna inter
pretacja figury węża zawieszonego przez patriarchę na wysokim palu, przy
pomniana przez Chrystusa w Ewangelii Janowej (3, 14-15), niejednokrotnie 
powraca w tekstach egzegetycznych i homiletycznych62. Słup ten niezmiennie 
rozumiany jest jako figura Krzyża Świętego, wąż zaś jako Chrystus, bądź jako 
szatan zwyciężony przez krzyżową śmierć i zmartwychwstanie. Znana od 
czasów apostolskich analogia przywoływana jest także przez ruskich pisarzy 
nowożytaych, np. Antoniego Radywyłowskiego w homilii na niedzielę przed 
uroczystością Podwyższenia Krzyża Świętego63, Joannicjusza Galatowskie
go64 i Trankwiliona Stawroweckiego65 -  na dzień 14 września.

W tych samych dniach, a szczególnie w czasie nabożeńs^  Półpościa, 
przypominane jest kolejne wydarzenie starotestamentowe, rozumiane jako 
zapowiedź Krzyża Chrystusowego, a którego przedstawienie umieszczone

57 К.Транквіліон Ставровецький, Євнгелієучительное..., t. 2, fol. 34v.
58 А. Радивиловски, Венец Х[ристусо]вь...,іо\. 497v.
59 Trioda P ostna  dz.cyt., fol. 35 lr; A. Bober, Antologia Patrystyczna, 

Kraków 1966, s. 539.
601. Галятовський, Ключъразуметя...., fol. 78v.
61 Pouczenia izbrannaia ot sviatoho ievanhelia..., dz.cyt., s. 102; Tolkovije Evanhelie,

Evangelie Uczitelnyje Ewangelie Uczitelnoje
Kryłoś 1606, fol. 47r.

62 Szerzej na ten temat: S. Kobielus, Krzyż..., s. 38-44.
63 А. Радивиловски, Венец Х[ристусо]вь..., fol. 533r-534v.
641. Галятовський, Ключъ разуметя...., fol. 235r.
65 К. Транквіліон Ставровецький, Євнгеліє учительное..., fol. 32r.
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zostało na omawianej ikonie Mąki Pańskiej -  zwycięstwo nad Amalekitami. 
Zgodnie z przekazem biblijnym Mojżesz ukazany został w momencie, gdy 
jego ramiona podtrzymują Chur i Aaron, a wojska hebrajskie atakują Ama- 
lekitów. Wyciągnięte do góry ręce to poza modlitewna oranta -  figuratywny 
obraz krzyża. Rozumiał to Teodor Studyta układając irmosy kanonu na ty
dzień Pokłonienia Krzyżowi Świętemu66. Mojżesz ze wzniesionymi ramiona
mi, Jonasz we wnętrzu wieloryba i Daniel w jaskini z lwami to przytoczone 
przez niego praobrazy Krzyża zapisane w pozie oranta. Motyw ten powraca 
w homiliach Andrzeja z Krety67, Germana z Konstantynopola68, Teodora Stu
dy ty69, które znajdowały się w popularnych na Rusi zbiorach. Ruski malarz 
mógł je  znać również dzięki tekstom rodzimych homiletów, na przykład Cy
ryla Trankwiliona Stawroweckiego70 i Joannicjusza Galatowskiego71.

Wątek starotestamentowy umieszczony na ikonie pasyjnej i skupiony wo
kół przedstawienia Krzyża Świętego wzmacnia treści paschalne i mesjańskie 
przez wskazanie na wypełnione przedchrześcijańskie proroctwa i znaki. Wy
bór takich, a nie innych biblijnych obrazów typologicznych uzasadnia treść 
nabożeństw zarówno Wielkiego Tygodnia, jak i Półpościa oraz Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Ich popularność zwiększają powieści legendamo-apokry- 
ficzne oraz popularne homilie.

W ą t e k  n o w o t e s t a m e n t o w y

Kwatery z przedstawieniami budującymi opowieść pasyjną podążają pa
sem w górze od lewej do prawej, potem kolumną pionową w dół, powracają 
na przeciwległą stronę i biegną ku dołowi, po czym pasem dolnym od le
wej do prawej. Ich układ jest jasny i czytelny, obiegają one przedstawienia 
w środku pojedynczym pasem niczym rama. Narrację otwiera Namaszczenie 
w Betanii w górnym lewym narożniku, kończy zaś scena Chrystus spotyka 
Marią Magdaleną (Noli me tangere) w dolnym prawym. W porównaniu z in
nymi ruskimi ikonami Mąki Pańskiej dobór tych scen jest nietypowy. Zwykle 
bowiem na początku umieszczano albo Wjazd do Jerozolimy w pracach XV 
i XVI-wiecznych, albo Wskrzeszenie Łazarza w wieku XVH і XVIII. Akcję 
zamykały przedstawienia rezurekcyjne, Zmartwychwstanie, Zstąpienie do Ot
chłani, Swiąte niewiasty u grobu, a. także popaschalnych objawień Chrystusa: 
Niewierny Tomasz, Chrystus ukazuje sią dwóm niewiastom, rzadko, tak jak

66 Trioda Postna, dz.cyt.,, fol. 266r, 274v-275r, 280r, 282v, 294r.
Torzestwiennik

68 Zlotoust, dz.cyt., br. pag.
69 Tamże.
70 К  Транквіліон Ставровецький, Євнгеліє учительное..., fol. 35r.
71 I. Галятовський,М еся правдивий..., fol. 295r.
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tu: Chrystus ukazuje się Marii Magdalenie. Te oryginalne rozwiązania należy 
zapewne ttemaczyć oddaleniem od terenów znacznej popularności ikon pa
syjnych, to jest diecezji przemyskiej i lwowskiej. Wydaje się, że dobór scen 
podyktowany był w dużej mierze dostępnością wzorników. Większość bo
wiem przedstawień przejmuje kompozycje niemieckich rycin. I tek,Modlitwa 
w Ogrójcu, Pojmanie Chrystusa, Chrystus u Annasza (?), Chrystus przed Pi
łatem, Ecce Homo, Umywanie rąk przez Piłata, Prowadzenie na ukrzyżowa
nie, Przybicie do krzyża, Złożenie do grobu i Opłakiwanie nawiązują do prac

ikonopiscy
Scharffenberga zawartych w Żywocie Pana Jesu Krysta tłumaczeniu Balta
zara Opecia z roku 1539 z oficyny Scharffenbergerów72 oraz w Żywocie Pana 
Jesu Krysta Jana Wuchaliusza (159273, 1594)74. Umywanie nóg, Chrystus 
przed Kajfaszem, Chrystus przed Herodem, Cierniem koronowanie oraz Na- 
igrawania nawiąaiją do drzeworytów Albrechta Diirera zawartych w zbiorze 
Mała Pasja. Nie są to jednak jedyne źródła inspiracji. Dla przykładu Ostatnia 
wieczerza
opublikowanej w Ewangeliach (Lwów 1634, 1644)76. Chrystus wraz z apo
stołami zasiadają wokół prostokątaego stote, zaścielonego białym obrusem, 
na którym ustawiono czarę, misę oraz drobniejsze naczynia. Chrystus zajął 
honorowe miejsce, po środku dłuższego boku, pomiędzy Piotrem i wyraźnie 
mniejszym Janem. Ten ostatni wysuwa dłoń w kierunku misy, gestem, który 
zgodnie ze wschodnią tradycją, jest przypisywany niezmiennie Judaszowi. Tu 
jednak zdrajca został wyróżniony -  na modłę zachodnią -  przez sakiewkę we
tkniętą za pas. Jego charakte^styczna poza, gdy odwraca głowę od biesiadu
jących, wspierając lewe ramię na biodrze, została przejęte za pośrednictwem

72 Por. BJ, sygn. Cim. 4752.
73 W zbiorach Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności Nauk i Polskiej Aka

demii Nauk w Krakowie (Bibl. PAU i PAN), nr sygn. Cim. 2186.
74 Reprodukcje drzeworytów zawartych w Żywocie pana Jesu Krysta J. Wuchaliusza (Kra

ków 1594) zostały opublikowane w: J. Muczkowski, Zbiór odcisków drzeworytów w różnych 
dziełach polskich w X V  i X VII w. odbitych, a teraz w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego 
zachowanych

73 Por. ikony z przegród o łta rz o ^ c h  w  cerkwi Sw. Ducha w  Rohatyniu (B.I. Мельник, 
Церква Святого Духа в Рогатині, Київ 1991, il. 68), z cerkwi Trójcy Świętej w  Bogorod- 
czanach (В.А.Овійчук, Maucmpu українського барокко. Жoвкiвcькuй художній осередок, 
Київ 1991, il. na s. 312, 313), z Pętaej (R. Biskupski, Malarstwo ikonowe od X V  do pierw 
szej połowy X VIII wieku na Łemkowszczyżnie, „Polska Sztuka Ludowa” 39, 1985, nr 3-4, 
s. 164, 169, il. 292), z Wojkowej (M. P rzeźtóecka, Wystawa ikon w Krakowie, „Polska Sztu
ka Ludowa” 1, 1965, s. 46, il. 19), z Nowej Skwariawy (B.I. Свенціцькиа, Іван Руткович 
і становлення реализму в українському малярстві X V II ст., Київ 1966, S. 98, іі .  102) і Wo- 
licy Derewlanskiej (В.А.Овійчук,Maucmpu українського ..., il. na s. 167-171).

76 І. Свєнціцький, Початки книгопечатания на землях України, Жовква 1924.
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lwowskiej ryciny z kompozycji Johannesa Sadelera według Petera de Witte 
(H 206)77.

Korzystanie z zachodnich wzorów w wieku XVH nie jest już niczym no
wym. Malarze coraz częściej odchodzą od utartych tradycyjnych kompozycji 
ku nowym, bardziej zrozumiałym dla współczesnego odbiorcy, a i twórcom 
przynoszącym więcej satysfakcji. Łatwa dostępność odbitek graficznych 
w dużym stopniu zmieniła obraz zachodnioruskiego malarstwa ikonowego. 
Wymiana wzorników pozwoliła wprowadzić doń nowe motywy, niekiedy 
nawet całe kompozycje nieznane sztuce bizantyńskiej. W cyklach pasyjnych 
coraz częściej dawne idealizowane przedstawienia pełne reprezentacyjnego 
patosu, powściągliwe i statyczne zastępowane były przez realistyczne, dy
namiczne, podkreślające fizyczne cierpienie i poniżenie Syna Człowiecze
go. Najpełniej widać to w scenach Biczowania Cierniem koronowania Na- 
igrawania Ecce homo i Prowadzeniu na ukrzyż owanie. Chociaż większość 
z nich występowała wcześniej w malarstwie bizantyńskim, to nie była znana 
w takiej formie. Najstarsze wschodnie przedstawienia Biczowania znane są 
z XI-wiecznych miniatur. W Ewangelierzu gr. 74 w Bibliotece Narodowej 
w Paryżu (fol. 205)78 i Ewangeliarzu z Gelati (fol. 269)79. Chrystus ukazany 
frontalnie przepasany jedynie perizonium opiera ramiona o barki oprawców. 
Hieratyzm i symetria przedstawienia czyni zeń idealistyczne, pozbawione 
okrucieńs^a i brutalności. Od XIV wieku zastępuje je  wariant z kolumną 
biczowania, do której Chrystus stoi przodem i z boku, zakrywając w tym 
samym swój nagi i umęczony tors. W wieku następnym w malarstwie za- 
chodnioruskim pojawia się przedstawienie przejęte z Zachodu, na którym 
Chrystus ujęty frontalnie przed bądź za sfopem ukazuje rany na ciele. Choć 
nie udało się znaleźć bezpośredniego wzoru dla analogicznej sceny na ikonie 
z Kożuchowców, to kompozycja w pełni odpowiada opisanej. Nieudolnie 
wykreślona poza oprawcy po lewo, którego nogi ukazane zostały na wprost, 
a z profilu głowa i nienaturalnie odwrócony korpus, świadczą, że malarz mu
siał korzystać z różnych wzorców.

Malarze bizantyńscy nie ukazy wali Cierniem koronowania choć ideali
zowana formuła z wieńcem lamowym zamiast cierni znana była już w sztuce 
wczesnochrześcijańskiej. Temat t o ,  popularny w średniowieczu na Zacho
dzie, przedostał się do ruskiej najpewniej dopiero w XVI, na przykład na iko

77 L. Virdis, F. Pellegrini, G. Piccin, Una dinastia di incisori I. Sadeler. 120 stampe dei 
M usei Civici di Padova, Padova 1992, s. 67, il. 61.

78 Evangiles avec Peintures Byzantines du X le siecle, non gr. 74, Paris 1908, t. II, tabl. 
176.

79 И  В. Покровскій, Миніатюрьі Евангелія Еелатского Монастыря X II века, Санкт 
Петербург 1887, s. 50-51.
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nach Mąki Pańskiej z Weły&ego80 i Bałmowatego81, by od wieku następnego 
na stałe wejść w skład narracji pasyjnych. Na ikonie z Kożuchowców scena 
ta naśladuje nowatorską kompozycję z drzeworytu Albrechta Durera z tzw. 
Małej Pasji (H 143)82. Dotychczas C h^stus zwykle umieszczany był frontal
nie na osi przedstawienia otoczony z trzech stron przez oprawców. Niemiecki 
mistrz zerwał ze sztampowym schematem, przesuwając Chrystusa na skraj 
sceny i ujmując z profilu. W ten sposób oprawcy wbijający Mu na głowę cier
niowy wieniec usunięci zostali na plan dalszy, a uwaga odbiorcy skupia się 
na klęczącym mężczyźnie. To on wysuwając język w bluźnierczym pokłonie, 
zdejmuje czapkę i wręcza Królowi Żydowskiemu w miejsce berła trzcinę. Tę 
nową formułę ikonograficzną przejmuje także twórca ikony pasyjnej i wpro
w adzają do ruskiego malarstwa.

Do drzeworytów Albrechta Durera sięgnął on również podczas malowania 
Naigrawania. Temat ten znany był malarstwu bizantyńskiemu co najmniej 
od wieku XI. Dla przykładu w Ewangeliarzu gr. 74 w Bibliotece Narodowej 
w Paryżu (fol. 55v, 98v)83 Chrystus stoi pomiędzy urągającymi mu mężczy
znami, a do jego stóp przypada dwóch innych w głębokiej proskynezie. Brak 
dynamizmu, symetria i hieratyczność nadaje przedstawieniu cech uroczysto
ści i reprezentacyjności. Podobny charakter mają późniejsze przedstawienia 
monumentalne, jak w Starym Nagoricinie, Lesnowie, Worońcu, Dobrowacu, 
Mołdowicy, Studenicy, Matejcu84. Tu Chrystus również zwykle ukazany na 
osi w centrum kompozycji stoi, nie zwracając uwagi na bluźnierców. Zawsze 
otoczony jest przez żołnierzy, oprawców, później także muzykantów, klau
nów, akrobatów i tancerzy. Nie znać na nim śladów męczeństwa i poniżenia. 
Wyprostowany, z głową podniesioną, w dfagiej tunice i często purpurowym

80 Muzeum Narodowe we Lwowie, nr inw. 1-2981/42405; liczne repr., np. L R  Логвин, 
Л. Міляєва, В. Свєнціцька, Український середньовічний живопис, Київ 1976, tabl. CV; 
B.I. Свєнціцька, О.Ф. Сидор, Спадщина віків. Українське малярство XIV—XVIII століть 
у  музейних колекціях Львова, Львів 1990; іі. 55-63; В. Откович, В. П илип’юк, Українська 
ікона XIV—XVIIIcm ., Львів 1999, nr 65; М. Janocha, Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne 
w dawnej Rzeczypospolitej: Problem kanonu, Warszawa 2001, il. 161.

81 Muzeum Narodowe we Lwowie, nr inw. 1-2176/36508; repr: B.I. Свєнціцька, Ж ивопис 
XIV—X V I століть, w: Історія українського мистецтва, Київ 1967, t. 2, s.254-257, il. 173; 
S. Hordyński, The Ukrainian o f  the X llth  to XVIIIth Centuries Icon, Philadelphia 1973, s. 157, 
il. 139; S. Hordynsky, Die Ukrainische Ikone 12. bis 18. Jahrhundert, Miinchen 1980, nr 139.

82 F.W.H. Hollstein, German Engravings and Woodcuts ca 1550-1700, Amsterdam 1962, 
t. VII, nr 143.

83 Evangiles avec Peintures ..., t. II, tabl. 46, 86.
84 G. Millet, Recherches sur l'iconographie de l'Evangile aux X IV e, X V e, XVIe siecles 

d'apres les monuments de Mistra, de la Macedoine et du M ont — Athos, Paris 1916, fig. 637
639; V. Petkovyc, Lapeinture serbie du moyen age, Beograd 1934, pi. CLIX; J. D. §tefanescu, 
La Peinture Religiense en Bucovine et en Moldavie, Paris 1929, tabl. 9, il. 2.
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p ła sz c z  zdaje się nie mieć mc wspólnego z hałaśliwym i złowrogim tłumem. 
Przedstawienie na ikonie z Kożuchowców jest jednak inne. Zanika idealizm 
scen bizantyńskich wyparty przez charakterystyczne dla duchowości pasyjnej 
Zachodu epatowanie brutalnością oprawców i upokorzeniem Chrystusa. Tu, 
podobnie jak  na rycinie Durera, siedzi On w długim p ła sz c z  z zawiązanymi 
oczami, a żołdacy na wiele sposobów dręczą Go i poniżają. Jeden klęcząc 
ściągnąwszy czapkę z głowy, wyciąga dłoń zaciśniętą w pogardliwym geście 

figi. Inny targa Go za włosy i prostacko wysuwa język; jeszcze inny zamierza 
się Nań otwartą dłonią.

Od wieku X na Zachodzie pojawił sie temat Ecce homo, na którym Chry
stus umęczony, w koronie cierniowej i szkarłatnym płaszczu na nagich ra
mionach jest wyprowadzany przez Piłata przed rozkrzyczany ttam. Śred
niowieczna sztuka bizantyńska nie znała takiej formuły ikonograficznej, 
a na obrazowanie słów ewangelistów (Mt 27,27-30; Mk 15, 16-19; J 19, 5-7) 
częściej wybierała idealizowaną wersję Naigrawania. W malarstwie zachod- 
nioruskim temat ten pojawił się po raz pierwszy w wieku XVI, by od następ
nego stulecia stać się nieodzownym w rozbudowanych cyklach pasyjnych. 
Scena na ikonie z Kożuchowców przejęta kompozycję drzeworytu Kryspina 
Szarffenberga umieszczonego między innymi w Żywocie Pana Jesu Krysta 
w tłumaczeniu Baltazara Opecia (Kraków 15 3 9)85. Nie odbiega ona od utar
tego schematu popularnego na Zachodzie w wiekach XV і XVI. Tu Piłat sto
jąc z Chrystusem na niskim tarasie odsłania przed Żydami Jego udręczone 
ciało. Ci wznoszą dłonie, wskazując na Chrystusa i na znak żądanej śmierci 
krzyżują palce. Narracyjny charakter przedstawienia podkreśla ujęcie postaci 
w trzech czwartych i z profilu oraz ustawienie ich w dwóch grupach, między 
którymi n a w ią ż e  się swoista rozmowa. W późniejszych zachodnich warian
tach ukazanie Chrystusa frontalnie i na osi przenosi akcent z akcji na aspekt 
dogmatyczny.

Prowadzenie na ukrzyż owanie znane było w sztuce obu kręgów kulturo
wych. Różnica polegała głównie na tym, że przedstawienia zachodnie podą
żały za słowami św. Jana, zgodnie z którymi Chrystus sam dźwigał krzyż na 
ramionach (J 19,17), a na wschodnich wyręczał Go w tym Szymon z Cyreny, 
zgodnie z wersjami synoptyków (Mt 27,32; Mk 15,20-21; Łk 23,26). W wie
ku XVI w ikonowym malarstwie zachodnioruskim pojawił się wariant wypra
cowany na Zachodzie, na którym Chrystus niesie krzyż, a Szymon Mu poma
ga, podtrzymując koniec słupa. Temu schematowi odpowiada scena na ikonie 
Mąki Pań skiej z Kożuchowców. Tu Chrystus osłabiony torturami, ciężarem

85 Żywot Wszechmogącego Pana Jesu K rista  fol. 129v; por. J. Muczkowski, Zbiór 
odcisków...
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krzyża oraz uderzeniami wymierzanymi przez jednego z żołnierzy pochyla 
się głęboko i przyklęka na ziemi. Motyw ten, obcy malarstwu bizantyńskie
mu, a popularny w ukraińskich cyklach pasyjnych, do omawianej ikony Mąki 
Pań skiej prze dostał się za pośrednictwem ryciny Kryspina Szarffenberga, za
mieszczonej w Żywocie Pana Jesu Krysta Baltazara Opecia (Kraków 15 3 9)86. 
Mimo dużego zniszczenia właśnie tej sceny wyraźnie można odczytać podo
bieństwo najważniejszych motywów: Chrystusa przygniecionego dźwiganym 
ciężarem, dwóch żołdaków, jednego z palką w poniesionej dłoni, drugiego 
ze sznurem obwiązanym wokół pasa Skazańca, Szymona dzierżącego slup 
krzyża i podążających nieco dalej Marii i Jana. Na zachodnim pierwowzorze 
zabrakło, obecnej na ikonie, postaci kobiety, która klęczy z chustą zaciśniętą 
w dłoniach. Ten obcy tradycji wschodniej motyw został zapewne przejęty z 
ryciny zamieszczonej w Triodionie Kwietnym, wydanym w Kijowie w roku 
1631 (s. 167)87. Choć ilustracja te znajduje się w księdze liturgicznej Kościoła 
prawosławnego, a także na wielu innych realizacjach ikonowych, nie ma do
wodów na to, by zachodnia legenda o świętej Weronice została zaadaptowana 
przez środowisko cerkiewne już w wieku XVH. Świadczy to raczej o bezre
fleksyjnym przejmowaniu pewnych motywów przez sztuki plastyczne, bez 
zrozumienia ich głębszych treści88.

A n a l iz a  s t y l is t y c z n a

Twórcę ikony z Kożuchowców wyróżnia specyficzna maniera malarska, 
która mimo korzystania z gotowych wzorników, w dużej mierze przejętych 
ze sztuki niemieckiej, wyraźnie znaczy omawiane dzieło. Charakteryzuje 
ją  dość ograniczona paleta barwna z przewagą oliwkowej zieleni, ciepłego 
brązu, przygaszonego oranżu, brunatnej czerwieni. Malarz operuje zarówno 
plamą, jak i dynamiczną ostrą kreską, wpisując się w charakterystyczny dla 
epoki styl plastyczno-malarski. Wykorzystuje tradycyjne techniki, malując 
temperą na desce i kształhijąc bryłę przez stopniowe rozjaśnianie ciemnej 
podmalówki. Warstwy oliwkowego sankiru widać zwłaszcza w partiach na
giego ciała, co stanowi jeden z wyróżników stylu ikonopiscy. Malując twarze 
rzadko u ż ^ a  kontom, który zastąpiły plamy ciemnej spodniej warstwy, po
zostawione po nałożeniu nań jaśniejszych barw. Ksztalhiją one zatem owal

86 J. Muczkowski, Zbiór odcisków..., il. 266.
87 Por. egzemplarze w Muzeum Narodowym we Lwowie, nr. inw. Сдк 2077/50133, w BN 

sygn. Cyr 3 18, w  Muzeum Zamku w Łańcucie, D S-96; DS-152, DS-153 (W. Witkowski, K a
talog Starodruków Cyrylickich Muzeum Zamku w Łańcucie; D ział Sztuki Cerkiewnej, Kraków 
1994).

88 Por. A. Gronek, Temat świętej Weroniki w XVII-wiecznym malarswie ikonowym, „Series 
Byzantina” 2: 2004, s. 241-249.
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twarzy, wypełniają doły wokół oczu, ustalają kształt nosa i brwi, nawet bruzd 
na pomarszczonym czole. Plastyczność policzków uzyskuje przez nałożenie 
różu w dole i po bokach, a bieli w partiach najbardziej wypukłych. Silny kon
trast między głębokimi cieniami a miejscami rozświetlonymi nadaje twarzom 
surowy wyraz i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych rys stylu twórcy. 
W zbliżony sposób kształtowane jest nagie ciało, co można ocenić i w scenach 
starotestamentowyeh, w Grzechu pierwszych rodziców i Jakub błogosławi sy
nów Józefa, jak i pasyjnych: Biczowaniu Ecce homo Przybiciu do krzyża, 
Ukrzyżowaniu. Kontur shiży to tylko do określenia największych partii naj
częściej zewnętrznych, rzadziej wewnąńz, a i ten jest łagodzony przez plamy 
podmalówki, która przejęła jego rolę. To ona dzieli formę na mniejsze czę
ści, jak też oddziela ją  od tła. Na nią kładzione są warstwy jaśniejsze, jakby 
niedbale, niejednokrotnie nie kryjąc jej w pełni. Przez to biel nabiera odcie
nia szarości, na skórze pojawiają się bmzdy, a na ciele widać granice mięśni 
i kości.

Malarz w specyficzny dla siebie sposób próbował kształtować draperie 
i oddać ich mięHcość. Zgodnie z duchem epoki, a i bizantyńską tradycją ma
larską, szaty modelował kolorem, nie zaś łagodnymi przejściami walorowymi. 
To znaczy, że zwykle na warstwę ciemniejszą nakładał rysunek jaśniejszych 
linii i plam, które naśladowały kształt fałd. O barwie właściwej szaty mogła 
decydować warstwa spodnia, jak i wierzchnia. Malarz często posfagiwał się 
utartymi zestawami kolorów. I tak na ciemną soczystą zieleń nakładał cien
kie kreski żółte. Mogły być to linie dfagie i równoległe, gdy fałdy spokojnie 
spływały w dół nie zakłócone przez nagły ruch postaci. Wtedy ich plastycz
ność budowały drobniutkie kreseczki poprzeczne, jak  u proroka Ezechiela. 
Gdy załamania tkaniny były nieregularne, wtedy i żółte linie stawały się bar
dziej chaotyczne, ruchliwe, niekiedy nawet zygzakowate, jak u Jana i anioła 
w Ukrzyżowaniu. Szaty brunatne, np. chiton Chrystusa, kształtował przez 
nałożenie na ciemną podmalówkę farby czerwonej i pomarańczowej. Spod
nią warstwę pozostawiał niezamalowaną w zagłębieniach fałd, znacząc tym 
samym dukt drapowania, najjaśniejszą, zaś w największych wypukłościach. 
Często ubierał postacie w białe szaty. Tu także na ciemną podmalówkę na
kładał warstwy jaśniejsze, również czystej bieli. Gdy plamy były grubsze, 
dokładniej kryjące, wtedy uzyskiwał biel czystszą, jak np. w pościeli Jakuba 
w scenie Jakub błogosławi synów Józefa, szatach proroka Ezechiela czy Ma
rii w Ukrzyżowaniu. Gdy сieńsze, przepuszczające światło, szaty wtedy były 
bardziej szare bądź beżowe, a czystą bielą zakreślone jedynie zygzakowate 
linie zagniecenia materii. To charakterystyczne dla malarza formowanie fałd 
białego sukna najlepiej zostało oddane w Ostatniej wieczerzy i Umywaniu 
nóg. W pierwszej scenie obrus na stole, w drugiej zaś ręcznik u pasa Chrystu
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sa pokrył on najpierw ciemnym ugrem, po czym rozjaśnił gęsto położonymi 
białymi lin ie li, które układając się już to w zygzaki, niemal trójkąty, już to 
równoległe foki, miały powtarzać sposób marszczenia tkaniny.

Akcja rozgrywa się w ściśle określonej przestrzeni krajobrazowej lub 
architektonicznej. Kompozycje budowane są w głąb, a postacie zazwyczaj 
szczelnie wypełniają kwatery. Jedynie sceny w najniższym pasie: Opłaki
wanie, Przypieczętowanie grobu Niewiasty u grobu Chrystus ukazuje się 
Marii Magdalenie wy dają się mniej tłoczne, więcej w niej powietrza i pustej 
przestrzeni. Postacie umieszczane są na folku planach, a ich wielkość jest 
różnicowana w zależności od oddalenia się od powierzchni obrazu. Nie jest 
to jednak zasada stosowana stale. Łączy się ona bowiem z tradycyjną per
spektywą hieratyczną, z g o n ie  z którą postacie najważniejsze są raj więk
sze niezależnie od ich umiejscowienia. I tak, dla przykładu, w Modlitwie 
w Ogrójcu dzięki szerokiemu pasowi ziemi o zróżnicowanych formach 
i barwach, łatwo można by to zbudować kilka planów. Pomogła w tym rów
nież kompozycja Kryspina Szarffenberga w Żywocie Pana Jesu Krysta Bal
tazara Opecia (Kraków 1539)89, choć tę ikonopisca musiał rozciągnąć, by 
dostosować do pola leżącego prostokąta, i wypełnić kolorami. W tak przy
gotowanej scenerii mmeścił postacie: Chrystusa w samym środku kwatery, 
a więc na dalszym planie, apostołów na pierwszym, a w tle żołnierzy prowa
dzonych przez Judasza. Ci ostatni, jako że umieszczeni najdalej, są najmniej
si. Chrystus jest największy, podobnie jak na niemieckim pierwowzorze, choć 
nie znajduje się na pierwszym planie, a umieszczeni tu apostołowie są od 
Niego trochę mniejsi. Równie swobodny stosunek do różnicowania wielkości 
postaci wykazał ikonopisca w Pojmaniu. Сhoć za wzór postożyła mu rycina 
Kryspina Szarffenberga90, to sam zdecydował się pomniejszyć postacie Piotra 
i Malchusa na pierwszym planie. Nie ukazał on jednak tfomu, wykorzystując 
znamienne dla średniowiecza spiętrzenie planów, a więc jedną postać nad dru
gą, ale za tymi na przedzie narysował je d n ie  czubki głów następnych. Tego 
nie dostrzegł na graficznym pierwowzorze, bo tam mniej liczna grupa żołnie
rzy nie wymagała takich rozwiązań. Także w scenie Ukrzyż owania dowiódł, 
że zupełnie swobodnie można łączyć zarówno perspektywę rzeczywistą, jak 
i hierarchiczną. Tu bowiem zgodnie z tą pierwszą ukazani zostali Jan, Longi
nus i święte niewiasty -  najwięksi, bo na pierwszym planie, Chrystus nieco 
mniejszy, ponieważ i krzyż został przesunięty dalej, oraz łotrzy najmniejsi na 
planie najdalszym. Zgodnie z drugą -  żołnierze rzucający kości o szatę Chry
stusa, choć m ieszczeni najbliżej obserwatora są najmniejsi.

89 Żywot Wszechmogącego Pana Jesu Krista, fol. 112v; por. J. Muczkowski, Zbiór 
odcisków...

90 Tamże, fol. 117v; tamże, il. 256.
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Motywy architektoniczne na ikonie w większości przypadków zostały 
przerysowane z gotowych wzorów graficznych. Określają one miejsce akcji, 
ale nie zawsze pomagają zbudować iluzję przestrzenności. I tak, w scenie 
Ecce homo zgodnie z zasadami perspektywy geometrycznej zbiegają się li
nie krawędzi schodów oraz wejścia na taras, na którym stoi Chrystus z Piła
tem. Rozwiązania te malarz ruski skopiował z ryciny Kryspina Szarffenberga 
w Żywocie Wszechmogącego Pana Jesu Krista (Kraków po roku 1539)91. Nie 
znał on jednak prawideł geometrycznego wykreślania linii zbieżnych, bo wi
dać to wiele rażących błędów, szczególnie w sposobie ukazania kwadratowej 
wieży przykrytej namiotowym dachem. W Naigrawaniu naśladującym drze
woryt Albrechta Durera całkowicie rezygnow ał z budowania głębi przy wy
korzystaniu motywów architektonicznych, a w miejsce arkadowego prześwi
tu otwierającego się na kolejne pomieszczenie w tle powtórzył on tylko luk 
ślepo zamkniętego otworu. Pominął także arkady z boku, co niemieckiemu 
mistrzowi pozwoliło umiejscowić akcję w konkretnej przestrzeni. W scenie 
Chrystus przed Kajfaszem próbo wal dość nieudolnie narysować w perspekty
wicznym skrócie podpatrzone na rycinie Albrechta Durera półokrągłe stopnie 
podwyższenia. Stąd przejął także baldachim, lecz w niezrozumiały sposób 
umieścił go za sieteiskiem kapłana, a nie nad nim. Pominął także zapewne 
trudne do skopiowania jo ń s^ e  kapitele kolumn, które go podtrzymują. Podob
ne uproszenie bądź zaniechanie przenoszenia skomplikowanych motywów 
architektonicznych z graficznych pierwowzorów widać jeszcze w innych 
przedstawieniach. Na przykład w see nie Piłat umywa ręce ruski malarz pomi
nął kolumnadę znaczącą głębię kompozycji. W Umywaniu nóg zrezygnował 
z ukazania pomieszczenia sklepionego kolebką, jak  na drzeworycie Albrechta 
Durera, ograniczając się jedynie do wykreślenia arkady w tle. W Cierniem 
koronowaniu сałkowicie pominął widoczne na rycinie niemieckiego mistrza 
motywy ustawione w kilku planach, zastępując je  niedbale wyrysowaną zała
maną ścianą i arkadą. Niektóre motywy, jaknp. sarkofag w Zmartwychwstaniu 
czy stół w Ostatniej Wieczerzy, zostały ukazane w perspektywie odwróconej, 
czyli linie pokrywające się z krawędziami zbiegają się przed powierzchnią 
obrazu.

Twórca ikony Mąki Pańskiej z Kożuchowców łączy tradycję z nowator
stwem, wpisując się tym samym w charakterystyczną dla wieku XVH ten
dencję dominującą w zachodnioruskim malarstwie ikonowym. Maluje on 
temperami na desce, modelując bryłę przez stopniowe rozjaśnianie ciemnej 
podmalówki. Tematyka pasyjna, której poświęcił swoją ikonę należy do 
jednych z najbardziej popularnych tematów w sztuce ukraińskiej. Z drugiej

91 Tamże, fol. 146v; Ttamże, il. 263.
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zaś strony chętnie odchodzi od tradycyjnych schematów kompozycyjnych 
na rzecz zaczerpniętych ze sztoki zachodnioeuropejskiej. Stąd przerysowuje 
ogólny schemat i pozy postaci, ubierając je jednak we własny kostium stylo
wy. Dlatego kopiując drzeworyty Albrechta Durera nie przejmuje od niego 
np. sposobu ukazania szat, sztywnych, ciężkich i fantazyjnie powyginanych, 
co charakteryzuje sztukę zachodnią początku wieku XVI, ale pokrywa je  siat
ką linii i plam naśladujących draperię, co odpowiada tradycji ikonopisania. 
Choć postaci w ie szc z a  w określonej przestrzeni, nie stosuje konsekwentnie 
prawideł wykreślania perspektywy linearnej, łącząc ją  z perspektywą odwró
coną i hierarchiczną. Obok cech odzwierciedlających ogólne tendencje w ma
larstwie XVH wieku, można wskazać na te, które są charakterystyczne tylko 
dla tego twórcy. Do nich na pewno należy pokrywanie ugruntowanej deski 
bardzo ciemną podmalówką, co widoczne jest zwłaszcza w partiach nagie
go ciała. To ona, niczym kontur, zdecydowanie określa wewnętrzne podziały 
wewnątrz twarzy, nadając jej rysy wyraziste, acz surowe. Specyficzna jest 
również paleta barwna oparta na b rea c h  i oliwkowych zieleniach, przy czę
stym używaniu bieli i o ranm  Chętnie modeluje on zielone szaty jaskrawą 
żółcią, a oliwkowy brąz -  bielą. Oranż lubi łączyć z jasnym ugrem.

Większość ze wskazanych cech można odnaleźć jeszcze w co najmniej 
trzech ikonach: Sądu Ostatecznego z Bogliarki w Słowackiej Narodowej Ga
lerii w Bratysławie sygnowanej przez monogramistę C.Z.92, Pokrow Matki 
Boskiej
likowanej Zaśnięcia Matki Boskiej z kolekcji „Studion” w Muzeum Narodo
wym we Lwowie94. Ich podobieństwo stylowe jest na tyle duże, że można 
je przypisać temu samemu twórcy. Łączy je  zbliżona gama kolorystyczna 
z przewagą brązów, o ran ^ , zieleni i bieli, kanon postaci określony stosun
kiem wielkości twarzy do całej postaci w granicach 1:7-1:8, ukazywanie 
przestrzeni przy lekceważeniu zasad perspektywy geometrycznej. Te cechy 
ogólne, charakterystyczne również dla innych dzieł epoki i środowiska, na
leży uzupełnić o bardziej szczegółowe, wskazujące na indywidualną manierę 
monogramisty C.Z.

92 S. Tkać, Ikony słowackie od X V I do X IX  wieku, Warszawa 1984, il. 134; V. Greslik, 
Ikony 17. starocia na vychodnom Slovensku, Presov 2000, nr 29, s. tabl. XVII; К. Chmielova, 
A. Kubova, A. Skoviera, Monogramista C. Z.: Posledny sud, Bratislava 2002; V. Greslik, Ikony 
17. starocia na vychodnom Slovensku, Presov 2000, tab 1. XVII. Pomimo łacińskiego kształtu 
liter sygnatury „C.Z. umieszczonej na szali wagi w rę ta  Boga, wydaje się że napis jest ruski i 
należałoby w nim widzieć raczej „C.3.”, czyli fonetycznie „s” „z”.

93 A. Frycky, Ikony z Vychodneho Slovenska, Kosice 1971, il. 48; V. Greslik, Ikony 
Sariśskćho muzea v Bardejove, Bratislava 1994, nr 29, s. 41.

94 C. Дмитрух, Українське сакральне мистецтво з колекції „ Студіон ” , ч Л І, У збірці 
Національного музею у  Львові імені Андрея Ш епицького, Львів 2008, S. 80.
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Na wszystkich ikonach powtarza się specyficzny modelunek twarzy z 
silnymi kontrastami między partiami wypukłymi a wklęsłymi. Jej owalny 
kształt często bywa dodatkowo podkreślony ostrą jasną Unią umieszczoną na 
ciemnym tle podmalówki. Dwie bądź trzy króciutkie poziome kreseczki na 
skroniach naśladują zmarszczki. Różnych kształtów brwi, łagodnie zaokrą
glone, faliste, proste z podniesionymi końcówkami, pociągnięte są czarnym 
konturem. Nasada nosa bywa zaznaczana zaokrąglonymi widełkami bądź 
małą jasną plamką, a wąskiej górnej wardze ust, często w formie kreski, to
warzyszy nieproporcjonalnie gruba dolna. Ostre linie przecinają plamy ciem
nego sankiru również przy krawędziach nagich partii ciała. W ten sposób ma
larz, nie stosując gradacji walorowej, próbował zaznaczyć jego plastyczność. 
W bliski sposób ukazywana jest na wymienionych ikonach mięHcość tkanin. 
Na przykład prześcieradło, którym przepasał się Chrystus podczas umywania 
nóg Piotrowi na Pasji z  Kożuchowców, i przepaski potępieńców spychanych 
do piekła na Sądzie z Boglarki jednakowo układają się w poziome deltowate 
plisy zakreślone dfogimi i zygzakowatymi pociągnięciami białej farby. Na 
ikonach jednolite plamy zielonych szat rozbijane są marszczeniami imitowa
nymi przez ostre i dynamiczne żółte kreski, a jasnych ugrowych -  przez białe 
linie i plamy. Tkaniny brunatne i pomarańczowe budowane są przez nałożenie 
smug barwy lokalnej na ciemną podmalówkę.

W sposób charakterystyczny ukazywane są także motywy architektoniczne. 
Niektóre z nich wyrysowane są z g o n ie  z siatką perspektywy geometrycznej, 
inne nie. Opisane wyżej przykłady podobnego dualizmu na ikonie z Kożu
chowców można zestawić z przedstawieniem raju na ikonie Sądu. Tu według 
zasad wykreślania perspektywy geometrycznej ukazano mur, zwłaszcza tę 
część, w obrębie której znajduje się Matka Boska. Z innego punktu widzenia 
ujęto wysoką wieżę zwieńczoną kopułą, a bez skrótu perspektywicznego wy
rysowano bramę, przed którą stoi Piotr z olbrzymim kluczem. Na wszystkich 
ikonach powtarzają się drobne motywy urozmaicające architekturę. Kolor 
ścian wszędzie uzyskany został poprzez nałożenie na ciemną podmalówkę 
cienkiej warstwy bieli i pokrycie jej niedbałymi drobnymi kreseczkami, krop
kami i nieporządnie prowadzonymi liniami. Niekiedy w tym chaosie można 
dostrzec pewne prawidłowości. Dla przykładu, wąskie kreseczki pojawiają 
się na węgłach, jak np., w Ecce homo na ikonie pasyjnej, na wieży w Sądzie 
i budowli na lewo w Zaśnięciu. Dfagie równoległe dzielą ściany horyzontal
nie niczym gzymsy w Ostatniej wieczerzy Ecce homo Piłat umywa ręce w 
Pasji, w nadbudówce na bramie rajskiej w Sądzie, na przegrodzie ołtarzowej 
w Pokrow, a także w Zaśnięciu. Drobne plamki i kropki ograniczone -  bądź 
nie -  po bokach dwoma nieprzerwanymi dfagimi liniami ozdabiają niekie
dy otwory wejściowe i okienne, a te drugie wypełnione są sześciobocznymi
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szybkami połączonymi jakby ołowianymi ramkami. Motywy roślinne wokół 
scen starotestamentowych na ikonie z Kożuchowców, z rozwiniętym kwiatem 
w środku, z którego wyrastają w różne strony ulistnione i ukwiecone gałązki, 
przypominają znajdujący się nad wejściem do sanktuarium na ikonie Pokrow 
oraz na jej ramie dopełniający dekorację z rautów i kaboszonów. Tu zwracają 
uwagę zwłaszcza stopniowo malej ące drobne plamki kończące każdą gałąz
kę.

Ikony te łączą także napisy. №  ramach między scenami pasyjnymi na 
ikonie z Kożuchowców duże, połączone ze sobą litery tworzą trudną do 
odczytania więź. Taki styl z częstymi skrótami, ligaturami, tytułami, litera
mi nadpisanymi i wpisanymi w inne powtarza się również na ikonie z Bo- 
gliarki, a także w Muzeum w Bardiowie. Wszędzie zwraca uwagę jednaki 
krój liter, np. fantazyjnie zawinięte 8 na zwoju proroka Habakuka w słowie: 
ЖИЕОТ8 na ikonie pasyjnej, nad sceną śmierci bogacza w słowie 8мирй6ТЪ  
czy w podpisie apostoła Łukasza na ikonie Sądu oraz nad przedstawieniem 
Pokrow. W  tym  sam ym słowie na zwoju Habakuka la sęczki w Ж krz yżują się 
bardzo wysoko, podobnie, jak w licznych napisach na ikonie Sądu. Czarne 
litery na ramach scen pasyjnych i białe na ikonie Pokrow są wyraźnie cienio
wane, o czym świadczą wąs&e kreski na krawędziach wszystkich pionowych 
lasek, zarówno prostych jak i krzywych.

Tak wiele podobieństw stylistycznych między ikoną Mąki Pańskiej z Ko
żuchowców a ikonami Sądu Ostatecznego z Bogliarki sygnowanej przez mo- 
nogramistę C.Z., Pokrow Matki Boskiej ze wsi Krize i Zaśnięcia Matki Boskiej 
w Muzeum Narodowym we Lwowie, zauważanych zwłaszcza w drobnych 
i mało ważnych motywach, upewnia, że wszystkie wyszły spod ręki jednego 
twórcy.

W sztuce Romuald Biskupski szczególnie cenił rozwiązania nowe, niety
powe. Kiedyś pokazał reprodukcję nieznanej mi wcześniej ikony Mąki Pań
skiej ze wsi Kożuchowce i zachęcał mnie do objęcia jej bardziej wnikliwymi 
badaniami. To oryginalne dzieło towarzyszyło mi przez lata, inspirując do 
coraz to dalszych poszukiwań. Dziś ich plon składam w darze, mając nadzie
ję, że nie zawiodłam.
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