
AgnieszkA gronek

Obrzędy chrzcielne i ich obrazowanie w sztuce 
cerkiewnej XVI-XVIII w. Przyczynek do badań 

nad latynizacją kultury ruskiej

zapewne jeszcze wiele czasu upłynie, zanim odejdzie się całko-
wicie od stereotypowego i niczym nieuzasadnionego twierdzenia 
o znacznym wpływie unii brzeskiej na przemiany ikonograficz-
ne i stylistyczne w ruskim malarstwie ikonowym. Tytułem wpro-
wadzenia jedynie przypomnę, że pierwsze znaczące przemiany, 
w malarstwie książkowym i tablicowym, są widoczne w połowie 
wieku XVi, że wymienię tylko ornamenty w Ewangeliach z począt-
ku wieku XVi w zbiorach rosyjskiej Państwowej Biblioteki 
w Moskwie1, w Ewangeliach Chiszewickich i Chełmskich2, ikony 
pasyjne z Uherców i Michowej3, ryciny w drukach Fedorowa4. 
Podpisanie unii nastąpiło pod koniec tego wieku, a przyjęcie jej 
warunków przez duchowieństwo prawosławne diecezji przemy-
skiej i lwowskiej – w ostatnich latach następnego stulecia, a więc 
co najmniej półtora wieku później niż początek procesu przemian 
w ruskim malarstwie. Unia brzeska mogła ułatwić dostęp do 
zamówień cerkiewnych malarzom katolickim, ale brak jakichkol-

1 nr inw. Ф. 218, nr 869; Я. П. Запаско, Памя’тки книжкового мистецтва. 
Українська рукописна книга, Львів 1995, nr 79.

2 Tamże, nr 82 i 85.
3 A. gronek, Ikony Męki Pańskiej. O przemianach w malarstwie cerkiewnym ukraiń-

sko-polskiego pogranicza, kraków 2007, nr 4, s. 5.
4 Я. П. Запаско, Мистецка спадщина Івана Федорова, Львів 1974. 
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wiek badań w tym kierunku. nie można wykluczyć, że malowa-
nie ikon i programów malarskich w cerkwiach było zlecane mala-
rzom katolickim już wcześniej. Wszak w prawosławnej Moskwie 
pracowali malarze zachodni, także polscy – wymieńmy dla przy-
kładu Bazylego Poznańskiego, który wykonał między innymi 
ikony w technice aplikacji w cerkwi pw. Ukrzyżowania Pańskiego 
w Wielkim kremlowskim Pałacu5. 

To nie unia brzeska wpłynęła na przemiany malarstwa cerkiew-
nego, lecz atrakcyjność sztuki zachodniej i łatwy do niej dostęp. 

o tym przekonują np. malowidła Troickoj-nadbramnej 
cerkwi w kijowskiej Ławrze Pieczerskiej6, szkicowniki ikonopi-
śców w pracowni malarskiej tego klasztoru7 czy ryciny w XViii-
wiecznych drukach tamtejszej typografii8. Takie przykłady można 
mnożyć, dołączając ikony z klasztorów prawosławnych, także 
tych, które nigdy nie przyjęły warunków unii, a które po roku 1667 
pozostały w granicach rzeczypospolitej, jak np. skit Maniawski, 
gdzie wspaniały ikonostas – acz zachodni w stylu, niejednokrotnie 
też w ikonografii – namalował Jowa kondzelewycz9. 

Wyodrębnienie z kościoła prawosławnego nowego kościo-
ła greckokatolickiego niewątpliwie znalazło odzwierciedlenie 
w malarstwie. Jednakże to zjawisko nałożyło się, i to dopiero 

5 Н. А. Вьюева, Живописец Василий Познанский. K истории создания иконос-
таса церкви Распятия в Большом Кремлевском дворце, w: Русская художественная 
культура XVII века, „Материалы и исследования” 1991, Viii, s. 97-110.

6 Ф.С. Умянцев, Трооїцька надбрамна церква, Київ 1970; А. Кондратюк, Мону-
ментальний живопис Троїцкої Надбранної церкви Києво-Печерської Лаври, Київ 
2005.

7 П. М. Жолтовський, Малюнки Києво-Лаврскої ікнописної майстерні. Альбом-
каталог, Київ 1982.

8 Т. Н. Каменева, А. А. Гусева, Украинские книги кирилловской печати XVI-
XVIII в. Каталог изданий хранящихся в Государственной библётеке СССР им. В. 
И. Ленина, вып. 1, Москва 1978; А. А. Гусева, Т. Н. Каменева, И. П. Полонская, 
Украинские книги кирилливской печати XVI-XVIII вв., вып 2, t. 1, Москва 1981; 
Г. Логвин, Гравюри українських стародруків XVI-XVIII ст., Київ 1990; Я. Ісаєвич, 
Українське книговидання. Витоки. Розвиток. Проблеми, Львів 2002; W. Deluga, 
Grafika z kręgu Ławry Pieczerskiej i Akademii Mohylańskiej, kraków 2003. 

9 Liczne publikacje, najnowsza: М. Откович, В. Турецький, С. Кубів, Іконостас 
церкви Воздвиження Чесного Хреста з монастиря Скит Манявський, Львів 2005.
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w wieku XViii, na znacznie wcześniejszy i szerszy proces przemian 
związany z tzw. okcydentalizacją sztuki cerkiewnej. odróżnienie 
i scharakteryzowanie tych dwóch zjawisk, często utożsamianych, 
wymaga szczegółowych i bardzo ostrożnych studiów. Faktem 
jest, że z czasem następowały zmiany w obrządku kościoła grec-
kokatolickiego. zjawisko to wyraźnie obrazują księgi liturgiczne, 
zarówno stare, w których wykreślano całe ustępy, jak i nowe – już 
przekształcone. Dopiero dokładna analiza tych ksiąg umożliwia 
scharakteryzowanie przemian liturgicznych i ich związku z poja-
wieniem się nowych tematów w malarstwie cerkiewnym i prze-
obrażeń dawnych schematów ikonograficznych, a co za tym idzie, 
ocenienie roli w tym dziele unii brzeskiej. Jest to praca na wiele lat, 
dlatego nie jest możliwe w krótkim referacie pokusić się o scha-
rakteryzowanie nawet pobieżne tego zjawiska. Chcę jednak spró-
bować odpowiedzieć na pytanie, czy zmiany w sposobie udzie-
lania sakramentów, wprowadzone do kościoła prawosławnego, 
a zwłaszcza greckokatolickiego, pod wpływem zwyczajów łaciń-
skich, znalazły odzwierciedlenie w sposobie ich przedstawiania 
w sztukach plastycznych. Do sakramentów, których zewnętrzna 
forma zmieniła się na tyle, by móc wpłynąć na ich ikonografię, 
należą chrzest, namaszczenie chorych oraz pokuta. ze względu na 
ograniczoną formę wystąpienia poświęcę uwagę  jedynie pierw-
szemu z nich. 

Udzielenie sakramentu chrztu w kościele prawosławnym 
odbywa się przez trzykrotne zanurzenie przy wypowiadaniu 
słów: „Chrzczony jest sługa Boży (imię) w imię ojca, amen; 
i syna, amen; i Świętego Ducha, amen”. Latynizacja tego 
obrzędu polega głównie na zamianie wypowiadanych słów 
na: „Chrzczony jest sługa Boży w imię ojca, i syna, i Świętego 
Ducha, amen” oraz zastąpieniu trzykrotnego zanurzenia całego 
ciała jednorazowym polaniem głowy. Dwa sposoby udzielania 
chrztu w kościele prawosławnym, przez trzykrotne zanurze-
nie lub trzykrotne polewanie wodą od czubka głowy przez całe 
ciało, przy niezmienionej formule słownej dopuszcza Trebnik 
Piotra Mohyły (kijów 1646): „Jeśli w jakiejś cerkwi stosowany 
jest zgodnie z jej tradycją któryś z tych dwóch sposobów, niech 
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takim pozostanie” (s. 8)10. W trebnikach wydawanych do roku 
1720 nie zauważa się żadnych istotnych zmian w udzielaniu 
tego sakramentu. i tak swjaszczennik ubrany w biały kompletny 
strój kapłański zapalał wszystkie świece, okadzał chrzcielnicę 
w znak krzyża i poświęcał wodę. kapłanowi często towarzyszył 
diakon, dziecko trzymali chrzestni (kum i/lub baba – położna). 
obok namaszczenia olejami i samego obrzędu chrztu jest wspo-
minany zwyczaj podcinania włosów nowo ochrzczonemu11. 
Jeśli po chrzcie była sprawowana Liturgia, to dziecko przyno-
szono podczas Wielkiego Wejścia, a po Przeobrażeniu – udzie-
lany był mu sakrament komunii pod dwiema postaciami12.

regulacje dotyczące obrzędów sprawowanych w kościele grec-
kokatolickim ustalono na synodzie w zamościu w roku 1720. Do 
najważniejszych zmian w udzielaniu chrztu należy zaliczyć wpro-
wadzenie formuły: „krzści się sługa albo służebnica Boża. W imię 
oyca, i syna, i Ducha Św. Amen” zamiast trzykrotnego wymawia-
nia „amen” po imieniu każdej z trzech osób Boskich. Tłumaczo-
no to następująco: „żeby z tego zgorszenie jakie nie urosło, i nie 
rozumiał kto, że dzieląc osoby na troie, troiakim powtarzaniem 
tego słowa: Amen, trojaką być może rozumi naturę Boską, rozka-
zuie, żeby odtąd nikt inszey nie ważył się zażywać formy, tylko 
która jest na koncylium Floreńskim naznaczona, i od eugeniu-
sza iV potwierdzona”13. Jednak ani w zamościu, ani wcześniej 

10 Tłum. wg: M. Melnyk, W. Pilipowicz, Kazania i komentarze sakramentalno-litur-
giczne z Trebnika św. Piotra Mohyły, olsztyn 2003, s. 66.

11 Euchologion, Lwów 1645, k. 28v-29r, BJ 585456 i; Biblioteka Czartoryskich 
(dalej: BCz) 108264 ii; Euchologion, Lwów 1682, k. 30r, Biblioteka Jagiellońska (dalej: 
BJ) 585412-585413 i; Euchologion, Poczajów 1771, k. 30v, BJ 586428 i. zwyczaj obci-
nania włosów i umieszczania ich w szparach w ścianie cerkiewnej bądź zakopywa-
nie w ziemi (por. też np. Euchologion, Lwów 1645, k. 29r) ostro skrytykował kasian 
sakowycz w: Επανορυωσις Albo Perspectiwa, y Obiasnienie Błędów, Herezyey y Zabobo-
nów w Grekoruskiej Cerkwi Disunickiey..., kraków 1642 (por. D. J. Wagilewicz, Pisarze 
polscy Rusini, Przemyśl 1996, s. 203). zwyczaju tego bronił i wyjaśniał go P. Mohyła 
w: Λιθοσ Abo Kamień z procy prawdy Cerkwie świętey prawosławney ruskiej, s. 11-12, 
BCz 8694 i.

12 Por. Euchologion, Lwów 1645, k. 30r, BJ 585456 i.
13 Synod prowincjonalny ruski w mieście Zamoyściu Roku 1720 Odprawiony, Wilno 

1785, BJ 17864 i, s. 51. 
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we Florencji nie opisano dokładnie formy zewnętrznej obrzędu, 
a więc nie nakazywano grekokatolikom rezygnacji z potrójnego 
zanurzania. na soborze zamojskim zabroniono zaś udzielania 
komunii Świętej nowo ochrzczonym, z zastrzeżeniem jednak, by 
„ znieść w tym zwyczaj dawny, ile jednak może się to gdzie uczy-
nić bez zgorszenia”14. Trudno powiedzieć, kiedy tak naprawdę 
grekokatolicy ograniczyli zewnętrzną formę sakramentu chrztu 
do jednego polania  wodą czubka głowy. Już w Trebniku (Lwów 
1720) z typografii brackiej został opisany obrzęd, kiedy to kapłan 
wlewa wodę poświęconą do naczynia i polewa nią głowę dziec-
ka, trzymanego przez chrzestnego, ze słowami nakazanymi przez 
synod zamojski15. Tę samą formę chrztu powtarza Trebnik wydany 
w Uniowie w 173916, Poczajowie 174117, Wilnie 180718, Przemyślu 
187619. W żadnym z nich nie jest podkreślone, że kapłan trzykrot-
nie polewa głowę dziecka, a więc można przypuszczać, że jest to 
opis uproszczonej, łacińskiej formy. i choć w młodszym bazyliań-
skim Trebniku (Poczajów 1771) są wymienione trzy formy obrzędu, 
dwa tradycyjne: przez zanurzenie i oblewanie całego ciała, i łaciń-
ski – przez pokropienie20, to zdecydowanie preferowany był ten 
ostatni, zapisany większymi czcionkami. Ale tu dokładnie opisa-
no, że kapłan po namaszczeniu ciała dziecka olejami nalewał do 
naczynia święconą wodę i oblewał jego głowę na znak krzyża trzy-
krotnie, mówiąc: „Chrzci się sługa Boży w imię ojca (oblewanie), 
i syna (oblewanie) i Świętego Ducha (oblewanie), amen”21. Dopie-
ro poniżej małą czcionką wydrukowano formułę tradycyjnego 
chrztu – przez zanurzenie22. Wydaje się zatem, że w ciągu wieku 
XViii w cerkwiach greckokatolickich stopniowo rezygnowano 

14 Tamże, s. 57.
15 Euchologion, Lwów 1720, k. 56r, BJ 151651 i. 
16 Euchologion si jest Trebnik, Uniów 1739, k. 14r, BCz 8437 i.
17 Trebnik, Poczajów 1741, k. 12v, BCz 8453i. 
18 Euchologion, Wilno 1807, s. 19, BJ 56579 i.
19 Euchologion, Przemyśl 1876, s. 26-27, BJ 255594 i.
20 Trebnik, Poczajów 1771, k. 8v, BJ 586428 i. 
21 Trebnik, Poczajów 1771, k. 22r, BJ 586428 i. 
22 Tamże.



10 Agnieszka Gronek

z zanurzania chrzczonego w wodzie na rzecz oblewania czubka 
głowy. W cerkwiach prawosławnych obowiązywał obrzęd opisa-
ny w Trebniku Piotra Mohyły. Czy zatem zmiany formy zewnętrz-
nej obrzędu można zauważyć także w jego ikonografii? 

najstarsze przedstawienia chrztu w malarstwie bizantyńskim 
pochodzą z iX w. i znajdują się w paryskich Homiliach grzegorza; 
należą do epizodów z żywotów  Świętych i oznaczają nawróce-
nie i przyjęcie wiary chrześcijańskiej23. na miniaturach chrzczo-
ny stoi w basenie chrzcielnym, a kapłan trzyma dłoń na jego 
głowie. ikonografia obrzędu chrztu, niemal niezmienna przez 
wieki, była ściśle związana z przedstawieniami Chrztu Chrystu-
sa. To tu wykształciły się podstawowe gesty jednakie w samym 
obrzędzie, i w przedstawieniach na obrazach. W sztuce wczesno-
chrześcijańskiej znane były dwa typy: gdy Jan Chrzciciel wypro-
wadza za rękę Chrystusa z rzeki oraz gdy kładzie Mu na głowie 
dłoń. Ten drugi zyskał większą popularność i przeszedł do sztuki 
bizantyńskiej24.

najstarsza ruska rycina przedstawiająca Chrzest została 
zamieszczona w Trebniku wydanym w stratyniu w roku 160625, 
następnie w roku 1618 w Wilnie w typografii Leona Mamonicza 
(k. 18)26, a w 1645 r. w edycji lwowskiej oficyny biskupa Żelibor-
skiego (il. 1)27. kapłan ubrany w sticharion i omoforion trzyma 
nagie dziecko nad chrzcielnicą w kształcie wielkiego kielicha. Po 
drugiej stronie stoi mężczyzna, zapewne chrzestny, z rozpostar-
tym ręcznikiem w dłoniach, a za nim niewiasta, przypuszczal-
nie położna28. Choć nie ma tu żadnych motywów, które mogłyby 

23 Ch. Walter, Baptism in Byzantine Iconography, „sobornost” 1980, nr 2 (2), s. 7; 
Tenże, Sztuka i obrządek Kościoła bizantyńskiego, Warszawa 1992, s. 148.

24 Ch. Walter, Sztuka i obrządek Kościoła bizantyńskiego, s. 150. 
25 Я. П. Запаско, Мистецтво книги на Україні в XVI-XVIII ст., Львів 1971, 

s. 102, il. 38; Г. Логвин, Гравюри українських стародруків XVI-XVIII ст., Київ 1990, 
s. 114; А. В΄юник, Українська графіка XI-початку XX ст., Київ 1994, s. 80, il. 127. 

26 A. Jaroszewicz-Pieresławcew, Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litew-
skiego w XVI-XVIII wieku, olsztyn 2003, s. 216, il. 33. 

27 BJ 585456 i.
28 Chrzestny (kum) i położna (baba) są najczęściej wymieniani w trebnikach 

jako ci, którzy trzymają dziecko do chrztu.
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świadczyć o modlitwach wypowiadanych przez kapłana, mamy 
pewność, że jest tu przedstawiony tradycyjny obrzęd chrztu przez 
zanurzenie dziecka w wodzie chrzcielnej. 

il. 1. Winieta nagłówkowa, Trebnik, Lwów 1645 (k. 17r)

Bardzo podobne przedstawienia będą pojawiać się w trebnikach 
jeszcze co najmniej przez dwieście lat. i tak w kodeksach wydanych 
we Lwowie w oficynie brackiej w latach 1668, 1682 (il. 2)29, 169530,

il. 2. Winieta nagłówkowa, Trebnik, Lwów 1682 (k. 19r)

29 BJ 585412-585413 i.
30 BCz 8670 ii.
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1719, znalazła się zastawka wykonana przez Jana glińskiego w roku 
166731. Możliwe, że komponując tę scenę wspomagał się ilustracją 
z „żywotu” jakiegoś świętego, ponieważ tu chrztu udziela biskup 
w sticharionie i omoforionie, którego głowę otacza nimb. Trzyma 
on nad dużą drewnianą balią nagie dziecko. za jego plecami diakon 
z otwartą księgą w dłoniach. Po drugiej stronie dwóch mężczyzn: 
jeden z rozpostartym ręcznikiem, drugi ze świecą. Święty biskup 
jako szafarz sakramentu występuje także na rycinach wykona-
nych przez ilię i monogramistę ЛТ, zamieszczonych w Trebniku 
Piotra Mohyły (kijów 1646). W księdze tej scena chrztu pojawiła się 
czterokrotnie: na stronie tytułowej w owalnym medalionie (il. 3),

il. 3. strona tytułowa, Trebnik, kijów 1646

31 Por. też. Я. П. Запаско, Мистецтво книги на Україні в XVI-XVIII ст., Львів 
1971, s. 190; Я. Ісаєвич, Українське книговидання. Витоки. Розвиток. Проблеми, 
Львів 2002, s. 271. 
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pośród przedstawień pozostałych sakramentów oraz scen pasyj-
nych, wśród scen sakramentów na całostronicowym wyobraże-
niu „Ukrzyżowania” (il. 4); budując zastawkę przed rozdziałem

il. 4. Ukrzyżowanie, Trebnik, kijów 1646 (s. 20, s. 44)

opisującym obrzęd chrztu wraz z typologicznymi: „Chrzest Chry-
stusa i Chrzest eunucha” (il. 5)32. ikonografia tych scen nie różni się 
zasadniczo od opisanych. Wszędzie chrztu udziela święty biskup,

32 BCz 8475 iii; por. też Я. П. Запаско, Мистецтво книги на Україні в XVI-XVIII 
ст., Львів 1971, s. 120, 124; Д. В. Степовик., Українськa графіка XVI-XVIII століть, 
Київ 1982, s. 257; А. В΄юник, Українська графіка XI-початку XX ст., Київ 1994, 
s. 88, il. 175; Г. Логвин, Гравюри українських стародруків XVI-XVIII ст., Київ 1990, 
s. 60; Я. Ісаєвич, Українське книговидання. Витоки. Розвиток. Проблеми, Львів 
2002, s. 189; W. Deluga, Grafika z kręgu Ławry Pieczerskiej i Akademiii Mohylańskiej, 
kraków 2003, s. 14.
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il. 5. Winieta nagłówkowa, Trebnik, kijów 1646 (s. 49)

a towarzyszą mu jeden bądź dwaj diakoni. na dwóch przedstawie-
niach zwiększa się do trzech liczba osób przynoszących dziecko do 
chrztu, choć Mohyła wskazuje na konieczność obecności jednego, 
a lepiej dwojga – kobiety i mężczyzny: „Chrzestnym niech będzie 
tylko jedna osoba, mężczyzna lub kobieta, a najlepiej jak będzie 
ich dwoje – on i ona według starego kościelnego obyczaju”33 (il. 6). 
Trzymają oni w dłoniach rozpostartą białą szatę, w którą dzieciątko 
zostanie owinięte i złożone w ich ramionach. na rycinie „Ukrzy-
żowania” – która pod względem kompozycji i treści niewątpliwie 
nawiązuje do zachodnich wzorów, tu zapewne umieszczonego

33 M. Melnyk, W. Pilipowicz, Kazania i komentarze sakramentalno-liturgiczne 
z Trebnika św. Piotra Mohyły, olsztyn 2003, s. 71.
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il. 6. Fragment strony tytułowej, Trebnik, kijów 1646

w Katechizmie, kraków 156834 – u stóp krzyża ukazany jest chrzest nie 
tylko niemowlęcia, które trzyma biskup nad chrzcielnicą, a również 
dorosłego mężczyzny, stojącego nieopodal z odsłoniętym torsem, 
a przykrytą głową (il. 7). Chrzcielnica ma kształt kielicha z głębo-
ką dużą czarą, której wargi zostały ozdobione połówkami ogniw 
na wzór koronki, z małym trzonem zredukowanym w zasadzie do 
nodusa, i stosunkowo mało rozszerzoną podstawą. nie wszystkie 
naczynia chrzcielne były tak wyszukane, o czym świadczy chociaż-
by rycina (s. 49), na której tę funkcję spełnia zwykła drewniana

34 Catechismus ex decreto Consilii Tridentini ad parochos…Katechim albo Nauka 
Wiary y pobożności krześcijańskiey, kraków 1568, k. 104, BJ Cim 8134. inne ryciny 
o podobnej kompozycji publikuje M. Janocha, Missa in arte polona, Warszawa 1998, 
il. 150-151, s. 102. 
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il. 7. Fragment ryciny Ukrzyżowania, Trebnik 1646 (s. 20)

balia (il. 8), widoczna również na wymienionych wyżej rycinach 
lwowskich trebników, jak też np. w trebniku wydanym w kijowie 
w 1681 r. 35 Warto również zauważyć, że na zarzut kasjana sakowicza, 
że „krzcielnic w cerkwiach niemają”36, Piotr Mohyła odpowiedział: 

35 Я. Ісаєвич, Українське книговидання. Витоки. Розвиток. Проблеми, Львів 
2002, s. 238.

36 Cały zarzut: „krzcielnic w cerkwiach niemaią, ale tak nad ziemią dzie-
cię obnażone oblewają, a czasem i bardzo zimną wodą, że aż chorobę, a czasem 
i o śmierć dziatki takim zimnem na subtelne ciemię nie mało wody lejąc przyprawią, 
gdzie zaraz i sprofanowanie wody święconej, a jeszcze z olejem świętym zmiesza-
nei y w zdrowiu dziecięcia dzieie się, a czasem popi pijani to odprawuią & in Torma 
errant. Ano ma być krzcielnica do krztu, gdyż napisano in Tomis Consiliorum, że 
przy krzcie konstantina Wielkiego Mianuią baptysterium to iest krzcielnica”; por. 
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il. 8. Winieta nagłówkowa, Trebnik, kijów 1646 (s. 49)

„Jeżeli takich iaka była przy krzcie ś. konstantina wielkiego o którey 
Duranthus lib. 1 Cap. 19, tedy pewnie nie tylko w ubogich ruskich 
Cerkwiach, ale y w naydostatnieyszych rzymskich kościołach ich 
nie najdziesz. Ale żeby penitus żadne naczynia dla krztu w cerkwiach 
nie były według przemożenie afferere kassianie wzdrygay się”37. 
o zwykłych misach zamiast bogato zdobionych chrzcielnic mówił 

[k. sakowicz], Επανορυωσις Albo Perspectiwa, y Obiasnienie Błędów, Herezyey y Zabo-
bonów w Grekoruskiej Cerkwi Disunickiey, kraków 1642, br. pag.

37 [P. Mohyła], Λιθοσ Abo Kamień z procy prawdy Cerkwie świętey prawosławney 
ruskiej, s. 7, BCz  8694 i.
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także sakowicz w komentarzu na odpowiedź Mohyły: „Do tego 
czasu nie widziałem się, aby gdzie nad chrzcielnicą krzczono, ale 
albo nad ziemią, albo drudzy w stawie, inszy nad misą albo mied-
nicą krzczą, a jeśli teraz macie krzcielnice, tedy chwalę”38. Ale 
i w swoim Trebniku Piotr Mohyła zalecał: „każdy kapłan parafial-
ny w swej cerkwi zobowiązany est posiadać chrzcielnicę, dostojną 
i poczciwą, zrobioną z drzewa lub czego innego, w czym mogła-
by być przechowywana woda, zawsze przykrytą i czystą”39. strona 
tytułowa w Trebniku (Lwów 1682) pod względem kompozycji i treści 
przypomina tę rozpoczynającą wydanie kijowskie Piotra Mohyły 
(il. 9). Tu pominięto tematy pasyjne, a ramę tworzą medaliony

il. 9. strona tytułowa, Trebnik, Lwów 1682

38 Cyt. wg: P. nowakowski, Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polemi-
ce po Unii Brzeskiej (1596-1720), kraków 2004, s. 176, przyp. 27, tam dalsza literatura.

39 M. Melnyk, W. Pilipowicz, Kazania i komentarze sakramentalno-liturgiczne 
z Trebnika św. Piotra Mohyły, olsztyn 2003, s. 65.
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ze scenami udzielania sakramentów, połączone strumieniami 
krwi wypływającymi z ran ukrzyżowanego Chrystusa ukazanego 
w zwieńczeniu kompozycji40. ikonografia obrzędu chrzcielnego nie 
odbiega od wyżej opisanych. i tu głównym celebrantem jest święty 
biskup, a towarzyszy mu troje świadków i diakon. nagie dziecko 
kapłan podtrzymuje nad chrzcielnicą, zapewne kamienną, zdobio-
ną, kształtem przypominającą kielich.

Przedstawienia siedmiu sakramentów znalazły się na ikonie 
„Podwyższenia krzyża świętego” w tzw. ikonostasie Bohorodczań-
skim z monasteru w skicie Maniawskim41 (il. 10). scena z przed-
stawieniem udzielania chrztu namalowana przez bazyliańskiego

il. 10. Jowa kondzelewycz, fragment ikony Podwyższenia krzyża świętego 
z ikonostasu, skit Maniawski

40 BCz 8670 ii.
41 Liczne reprodukcje i opracowania, najnowsza: Іконостас церкви Воздвижен-

ня Чесного Креста з монастиря Скит Манявський, Альбом-каталог, Львів 2005, 
s. 318 i n.
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mnicha Jowę kondzelewycza dla prawosławnego monasteru pod 
względem ikonografii, a co za tym idzie, i formuły sprawowa-
nego obrzędu, nie różni się od tradycyjnych, może z wyjątkiem 
motywu, gdy to chrzestni podtrzymują dziecko nad chrzcielnicą. 
Tak więc święty biskup ubrany w pełny strój złożony z sakkosu, 
omoforionu, epimaniki i epigonationu, błogosławi nowo ochrzczo-
nego trzymając w lewej dłoni otwartą księgę. niewiasta i mężczy-
zna podtrzymują nagie dziecko zanurzone do kolan w zapewne 
kamiennej o graniastym kształcie misie chrzcielnej. kum w czer-
wonym płaszczu przypominającym szlachecką szubę trzyma białą 
szatę, w którą kapłan ubierze ochrzczonego. za nim stoi jeszcze 
jedna kobieta, młoda, z odkrytą głową, trzymająca świecę. kapła-
nowi w sprawowaniu sakramentu pomaga stojący za jego plecami 
młody mężczyzna (diakon?) z księgą. o idealistycznym charak-
terze tej sceny świadczą nimby okalające głowy zarówno bisku-
pa, jak i ochrzczonego, a ponadto gołąb ukazany wśród obłoków 
w prześwicie nieba.

W wieku XViii w typografiach unickich nie powstały nowe 
przedstawienia obrzędu chrztu, które uwzględniałyby zmiany 
zalecane przez synod zamojski. najczęściej pomijano tę scenę 
w trebnikach, zdobiąc początek rozdziału o chrzcie winietą orna-
mentalną, ryciną typologiczną „Chrztu Chrystusa” bądź przed-
stawieniem symbolicznym, reprezentacyjnym, niekiedy nawet 
niezwiązanym bezpośrednio z sakramentem. i tak dla przykładu 
w Trebniku wydanym w Poczajowie w roku 1741 na karcie poprze-
dzającej opis obrzędu chrztu umieszczono rycinę posągu Chrystu-
sa na cokole z wyobrażeniem „Upadku pod krzyżem”42. na stro-
nie tytułowej Trebnika wydanego w tej samej typografii w 1771 r. 
jest ukazany Chrystus unoszący się na obłokach, błogosławiący, 
z dużym krzyżem w lewej ręce43. Po obu Jego stronach siedem 
główek uskrzydlonych aniołków nad siedmioma gwiazdami, na 
których umieszczono nazwy sakramentów. Jak informuje napis 
powyżej: nfbÂzcndj ctlvb qdäpl+ (Ap. 1,20) jest to wizja z Apoka-

42 BCz 8453 i; UJ 586428 i.
43 UJ 586428 i.
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lipsy Świętego Jana,  w której gwiazdy symbolizujące aniołów 
zostały zaopatrzone dodatkowo w treści sakramentalne. 

W prezbiterium cerkwi zaśnięcia Matki Boskiej w Jarosławiu, 
wśród XViii-wiecznych scen ukazujących sakramenty chrzest 
reprezentuje scena typologiczna „Chrztu Chrystusa”. 

W wieku XViii w środowiskach prawosławnych chętniej do 
ukazania sakramentu posługiwano się scenami typologicznymi 
i symbolicznymi, choć nie zrezygnowano z tradycyjnej ilustracji 
samego obrzędu. Taka scena znalazła się na stronie tytułowej Treb-
nika wydanego w kijowie w 1737 r., wykonanej przez monogrami-
stę i.M44 (il. 11). ikonografia tego przedstawienia nie zmieniła się.

il. 11. strona tytułowa, Trebnik, kijów 1737

44 Я. П. Запаско, Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків вида-
них на Україні, t. 2, cz. 1, Львів 1984, nr 1279, s. 71; Я. Ісаєвич, Українське книгови-
дання. Витоки. Розвиток. Проблеми, Львів 2002, il. 354. 



22 Agnieszka Gronek

kapłan ubrany w sticharion i felonion trzyma nagie dziecko nad 
dużą misą chrzcielną; po jej drugiej stronie kuma, obok kum z długą 
tkaniną w dłoniach. W ikonostasie cerkwi św. Andrzeja w kijo-
wie zostały umieszczone kompozycje symbolizujące sakramenty, 
a zbudowane głównie ze sprzętu liturgicznego potrzebnego do 
odprawienia obrzędu (il. 12). i tak chrzest ukazany został poprzez 
pięknie zdobioną chrzcielnicę, na której ustawiono trzy zapalone 
świece. o zwyczaju zapalania właśnie trzech świec mówią źródła 
północnoruskie z wieku XVii45, brak o nich wzmianek w księgach 
typografii ukraińskich. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, 
że jest to dowód na zamianę w samym obrzędzie chrzcielnym 
powodowaną wpływami prawosławia moskiewskiego.

il. 12. Sakramentu chrztu, kijów, cerkiew Św. Andrzeja

45 К. Никольский, Пособіе къ изученію Устава Богослуженія православной 
церкви, С. Петербургъ 1907 (reprint Москва 2002), s. 663.
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emblematyczne i o zachodniej proweniencji przedstawienie 
„Chrztu” znalazło się wśród programu malarskiego cerkwi Św. 
Trójcy, tzw. nadbramnej,. w Ławrze Pieczerskiej46 (il. 13). Jest to 
duże promieniste słońce ukazane nad błękitnym, pokrytym falami 
morzem. 

il. 13. Chrztu, kijów, Ławra Pieczerska, cerkiew Św. Trójcy

46 Ф.С. Умянцев, Трооїцька надбрамна церква, Київ 1970, s. 26, s. 86; Мону-
ментальний живопис Троїцької церкви Києво-Печерської лаври. Каталог, Київ 2002, 
nr kat. 58. 
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rozważania nad ikonografią obrzędu chrztu można rozciągnąć 
również na przedstawienia udzielania tego sakramentu włączane 
do cyklu żywoty Świętych, np. szczególnie popularnych na rusi 
Mikołaja czy Paraskiewy. Ale i tutaj trudno dostrzec zmiany, które 
mogłyby być spowodowane latynizacją tego obrzędu w kościele 
unickim. i tak dla przykładu, na ikonie św. Mikołaja z rozgirczi 
z 1. poł. XVii w. rodzice chrzestni trzymają owinięte w pielusz-
ki dziecko nad chrzcielnicą, co mogłoby wskazywać na zastąpie-
nie tradycyjnego zanurzania polewaniem głowy, gdyby nie fakt, 
że taki motyw pojawia się i na nieznanego pochodzenia ikonach 
wcześniejszych, np. z końca XVi w., w Muzeum narodowym 
we Lwowie47, z Potylicza48, Mrażnicy49 (na wszystkich pominięto 
nawet chrzcielnicę), ze wsi Wowcze50, z Chaszczewi51, Misticzach52. 
Poza tym wszystkie te ikony powstały nie tylko przed przyjęciem 
unii brzeskiej przez duchowieństwo diecezji przemyskiej i lwow-
skiej, a jeszcze przez synodem zamojskim. nie mamy żadnych 
przesłanek, by móc stwierdzić, że już w tym czasie mogły zacho-
dzić jakiekolwiek zmiany w sposobie udzielania tego sakramentu.

na podstawie przytoczonych przykładów można stwierdzić, 
że w ciągu wieku XVii nie zaszły istotne zmiany ani w sposobie 
udzielania chrztu, ani w ikonografii. Takich zmian można by się 
spodziewać w wieku XViii, zwłaszcza po synodzie zamojskim, 
lecz nie potwierdzają tego znane źródła ikonograficzne. Jest 
zauważalny w tym czasie, także w środowiskach prawosławnych, 
wzrost liczby przedstawień alegorycznych, to jednak wyraz ulega-
nia wpływom idei i sztuki barokowej, a więc okcydentalizacji, nie 
zaś latynizacji. 

47 Muzeum narodowe we Lwowie (dalej: НМЛ) Кв- 36605, І-2274.
48 НМЛ; Кв- 27783, І-1788.
49 НМЛ; Кв- 6090, І-1294.
50 НМЛ; Кв- 25372, І-1736.
51 НМЛ; Кв- 36532; І-2200.
52 НМЛ; Кв- 47216, І-3214.


