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Duchowieństwo wschodnie 
wobec przemian zachodzących w malarstwie ikonowym 

na Ukrainie w wieku XVII

Na przełomie XVI i XVII wieku w ukraińskim malarstwie ikonowym 
zaczęły zachodzić znaczące przemiany stylistyczne i ikonograficzne. 
Z jednej strony twórcy ikon, ulegając wpływom sztuki zachodniej, sięgali 
coraz częściej po wzory i środki artystyczne wypracowane w Europie 
Zachodniej w okresie renesansu i baroku, z drugiej zaś strony dzieła po
wstające w prowincjonalnych ośrodkach charakteryzowały się nie tylko 
znacznie niższym poziomem wykonania, ale także swoistą stylistyką, ka- 
żącąniektórym badaczom zaliczyć je  do malarstwa ludowego1. Zjawisko 
to nie było ograniczone tylko do terenów Ukrainy, ale rozciągało się także 
na obszar Rusi Północnej i Środkowej.

Pojawienie się nowych tematów ikonograficznych i elementów styli
stycznych, obcych sztuce Kościoła Wschodniego wywołało ostry sprze
ciw w niektórych kręgach środowiska moskiewskiego, czego wynikiem 
były pierwsze na Rusi traktaty teologiczne i estetyczne poświęcone ma
larstwu ikonowemu i sztuce2.

Zagorzałym przeciwnikiem ikon malowanych pod wpływem zachod
nim był patriarcha Nikon. Paweł z Aleppo pozostawił wymowne świa

1 W. Białopiotrowicz, Zagadnienia sztuki ludowej w malarstwie cerkiewnym 
w oparciu o wybrane zagadnienia z terenu Karpat, „Polska Sztuka Ludowa”, 
R. 40, 1986, nr 2-3, s. 171-178; В. П. Откович, Народна meuin вукра'шському
живопиа XVII—XVIIIст., Киш 1990; В. I. Свенщцька, В. П. Откович, Укратське
народнемалярствоXIII—XXстоять, Кшв 1991.

2 Ю. Н. Дмитрев, Теория искусства и взгляды на искусство в письмен
ности древней Руси, „Труды Отдела Древнерусской Литературы”, т. IX, 
Москва-Ленинград 1953, с. 97-110.
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dectwa działalności Nikona, która odbierana była niejednokrotnie jako akt 
obrazoburczy. Archidiakon Paweł donosił o tym, że patriarcha:

posłał swoich ludzi, aby zebrali i dostarczyli do niego wszystkie podobne 
ikony (tj. wzorowane na obrazach francuskich i polskich), w jakim by ich 
domu nie znaleźli, nawet z domów dygnitarzy państwowych, co też zosta
ło wypełnione... Nikon wykuł oczy tym obrazom, po czym strzelcy, speł
niający rolę cerkiewnych heroldów, nosili je po mieście, krzycząc: kto bę
dzie tworzyć ikony na wzór takich, tego doścignie przykładna kara...3

Paweł Aleppski opisał także incydent z roku 1655, kiedy to w czasie 
nabożeństwa w dniu Święta Ortodoksji, w obecności cara i patriarchy 
antiochijskiego Makarego, patriarcha Nikon zniszczył ikony malowane na 
wzór zachodni, roztrzaskując je o żelazne płyty. Tak zbezczeszczone obrazy 
patriarcha rozkazał spalić, ale car sprzeciwił się temu, mówiąc, że ikony po
winny zostać pogrzebane4. Poczynania patriarchy spotkały się z ostrym sprze
ciwem wiernych, widzących w obrazoburczych atakach Nikona przyczynę 
zarazy, która nawiedziła miasto; aby odwrócić gniew Boży, planowano 
nawet dokonanie zamachu na znienawidzonego biskupa5.

Zaciekłym wrogiem działalności Nikona był Awwakum, duchowny 
prawosławny, ideolog staroobrzędowców. Jednak poglądy Awwakuma 
dotyczące wpływów zachodnich na malarstwo ikonowe były zbliżone do 
patriarszych6. W jego pismach zachowało się wiele śladów świadczą
cych o jednoznacznym stosunku do nowego stylu malowania ikon: „Nie

3 [Paweł z Aleppo] IJymeuiecmeie Антюхтскаго nampiapxa Макария въ 
Poccito в половине XVII века, описаное его сыномъ архид1акономъ Павломъ 
Аллепскимъ, переводъсь арабского Т. Муркос..., вып. III, Москва 1898, с. 137 
(wszystkie przekłady A. Gronek).

4 riymeuiecmeie..., вып. III, с. 137; patrz też: В. Dąb-Kalinowska, Teologia 
ikony w drugiej połowie XVII wieku. Spory i polemiki w Rosji, „Artium 
Quaestiones”, t. II, Poznań 1983, s. 38; G. H. Hamilton, The Art And Architecture 
o/Russia, NewHaven and Londyn 1984, s. 253, s. 63; B. Dąb-Kalinowska, Między 
Bizancjum a Zachodem. Ikony rosyjskieXVII-XIXwieku, Warszawa 1990, s. 11.

5 Tlymeuiecmeie, вып. III, c. 136.
6 А. H. Робинсон, Взгляды Аввакума на изобразительное искусство, 

„Труды Отдела Древнерусской Литературы”, т. XXII, Москва-Ленинград 1966, 
с. 360-371.
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kłaniaj się, ty sługo boży, obrazom malowanym w niemieckim stylu, jak 
i te pacholęta w Babilonie złotemu cielcowi”7; o wyobrażeniu Emanuela 
pisał: „...cały jak Niemiec, brzuchaty, tłusty, tylko szabli przy biodrze nie na
malowali..., twarz nabrzmiała, usta czerwone, włosy kudłate, ręce i mięśnie 
tłuste, palce nadęte, także i u nóg biodra tłuste...”8, o Matce Boskiej: „...ikonę 
przenajświętszej Bogurodzicy malująo korpulentnej twarzy, z okrągłą głową, 
prostowłosą, piersi lśniące i sutki gołe...”9.

Przeciwnikiem „nowych” ikon był także serbski archidiakon mieszka
jący w Jarosławiu Iwan Plieszkowicz10, który krytycznie odnosił się mię
dzy innymi do malarstwa Szymona Uszakowa. Poglądy Plieszkowicza 
znane są przede wszystkim dzięki traktatowi Josifa Władimirowa11, który 
stanął w obronie malarstwa przyjaciela. Według słów Władimirowa ar
chidiakon miał krytykować ikonę Marii Magdaleny Uszakowa: „Czy 
nie jest bezczeszczeniem, gdy świętą mirronosicę Marię Magdalenę ma
luje się na ikonie jako bezwstydną”12, a także Emanuela, na co Władimi
rów odpowiedział: „Obraz Emanuela jest wierny wzorom..., a twój po
słuszny Bogu język nazwał go niemszczyzną”13.

Josif Władymirow, choć malował ikony techniką tradycyjną, był entu
zjastą malarstwa Uszakowa14. Pozostawił traktat, w którym wyłożył swoje 
poglądy na malarstwo15: dopuszczał malowanie ikon nie tylko na wzór 
zachodni, ale także przez artystów zachodnich; najważniejszym mierni
kiem wartości sztuki byłjej poziom wykonania; wartościąnadrzędnąbyło 
podobieństwo do pierwowzoru rozumiane jako portretowość i realistycz

7 А. H. Робинсон, Взгляды..., с. 364; też В. Dąb-Kalinowska, Teologia..., 
s. 42.

8 А. H. Робинсон, Взгляды...,с. 368.
9 Tamże, s. 368-369. ,
10 Tamże, s. 360 i пп.; В. Г. Брюсова, Русская живописьXVIIвека, Москва 

1986, с. 167 i пп.; В. Dąb-Kalinowska, Między Bizancjum..., s. 39.
11 В. Dąb-Kalinowska, Teologia..., s. 43, przyp. 2.
12 A. H. Робинсон, Взгляды..., с. 360.
13 Tamże, s. 368.
14 В. Г. Брюсова, Руская живопись..., с. 167.
15 Послание некоего изографа Йосифа к цареву изографу и мудрейше

му живописцу Симону Федоровичу, [в:] Древнерусское искусство. XVII век, 
Москва 1964, с. 9-61.
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ne odtworzenie rzeczywistości; zalecał malowanie obrazów o tematyce 
świeckiej; dopuszczał możliwość korzystania z zachodnich wzorów przy 
tworzeniu ikon16.

Miłośnikiem malarstwa zachodniego był drugi bliski przyjaciel Usza
kowa Symeon Połocki, Białorusin działający w Moskwie, wychowanek 
Akademii Kijowskiej i Wileńskiej17. Połocki -  podobnie jak  Uszakow 
i W ładym irow - przyrównywał malarstwo do zwierciadła, w którym od
bija się otaczający świat13, zaś malarstwo ikon, za Grzegorzem Wielkim 
i Janem z Damaszku, do pisma19. Jednakże według Połockiego nie po
trzebne jest portretowe podobieństwo do pierwowzoru, by czcić ikony 
jako święte: „...każdy obraz Chrystusa Pana Naszego, malowany czy nie, 
ale dokładnie według przepisów cerkiewnych wykonany, a szczególnie, 
gdy nadano mu imię Chrystusa, jest czczony...”20. Połocki nie zwalczał 
ikon słabych, uważał bowiem, że znaczenie ikony nie zależy od wartości 
artystycznych, ale od jej pierwowzoru: „Nie należy utożsamiać wartości 
malarstwa ze znaczeniem wzoru, źle namalowane ikony nie znieważają 
świętych, a ukazująjedynie brak sztuki u malarza, którego należy popra
wić lub zakazać mu uprawiania tego zajęcia”21. Był on pod tym wzglę

16 B. Dąb-Kalinowska, Między Bizancjum..., s. 24-26.
17 R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura 

polska. Z dziejów związków kulturalnych polsko-wschodnioslowiańskich 
wXVIl-XVIIIw., Kraków 1966.

18 Ю. H. Дмитрев, Теория искусства...', Motyw zwierciadła, do którego 
porównuje się malarstwo, nie jest oryginalny i pojawił się już u Teodora Studyty 
(C. Mango, The Art o f the Byzantine Empire 3 12-1453. Sources andDocuments, 
pierwsze wydanie 1972, dalsze 1986,1993,1997, s. 173).

19 В. К. Былин, К вопросу о полемике вокруг русского иконописания во 
второй половинеXVIIв. „Беседа о почитании икон святых” Симеона По
лоцкого, „Труды Отдела Древнерусской Литературы”, т. XXXVIII, Москва- 
Ленинград 1985; też: W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. II, Warszawa 1989, 
s. 47, nr 3, s. 125, nr 26; Historia Doktryn Artystycznych, cz. 1,1.1: Myśliciele, 
kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500 roku, oprać. J. Białostocki, 
Warszawa 1978, s. 205-206 (za: Gregorius Magnus, Epistula adSerenum, [w:] 
Monumenta Germanae Historica, Epistulae II, s. 270), s. 199 (za: Patrologia graeca 
XCIV,szp. 1240 i 1336).

20 В. К. Былин, К вопросу..., с. 26.
21 В. Dąb Kalinowska, Teologia..., s. 42, przyp. 24.
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dem wyjątkowy, bowiem wszyscy wypowiadający się na temat ikon, za
równo przeciwnicy jak i obrońcy „nowego” stylu, zgodnie krytykowali 
ikony malowane przez słabych twórców, wywodzących się ze środowisk 
plebejskich i wiejskich. Władymirow otwarcie oburzał się na malarzy, którzy 
„...nie tylko targowe stragany i domy prostaków, ale i cerkwie tymi źle 
namalowanymi obrazami napełniali...”, na „prostaków i nieuków”, którzy 
„tworządla ślepców” a ci „kłaniająsię tym ciemnym ikonom, cenią ikony 
przez niedbalstwo nieporadnych bab okopcone”22.

Pojawienie się nowych nurtów w malarstwie ruskim wywołało zacię
te spory i dyskusje, o których dają świadectwo liczne współczesne pisma, 
jednak ani pojawienie się traktatów estetyczno-teologicznych o sztuce, 
ani działalność Nikona z jednej strony, a staroobrzędowców z drugiej, ani 
też oficjalne stanowiska Cerkwi nie wpłynęły na zahamowanie przemian 
w malarstwie ruskim. Paweł z Aleppo tłumaczył to zjawisko między inny
mi tym, że:

Tak jak wszyscy moskwiczanie charakteryzują się wielkim przywiązaniem 
i miłością do ikon, dlatego oni nie patrzą ani na piękność wyobrażenia, ani 
na sztukę malarską ale wszystkie ikony, piękne i niepiękne, dla nich jedna
kowe: oni zawsze je czczą nawet jeśli ikona przedstawia szkic na papierze 
lub stary (?) rysunek...23

Przemiany stylistyczne i ikonograficzne w ukraińskim malarstwie iko
nowym nie implikowały powstania traktatów estetycznych na Ukrainie. 
Elity intelektualne tamtych czasów niewątpliwie zdawały sobie sprawę 
ze zmian, jakie zachodziły w sztuce cerkiewnej. W pismach epoki zacho
wało się niewiele śladów krytykujących pojawienie się nowych trendów 
artystycznych, w odróżnieniu od stosunkowo licznych komentarzy wpły
wów łacińskich w życiu kulturalnym i umysłowym; a i te opinie nie za
wsze były negatywne. Wasyl Zahorowskyj troszcząc się o należytą edu
kację swoich dzieci, w 1577 roku pisał:

...A kiedy Bóg miłościwy da im (dzieciom) dojść do doskonałości 
w ruskiej mowie, w Świętym Piśmie, w modlitwach do Boga, stworzyciela

22 А. H. Робинсон, Взгляды..., с. 364.
23 Tlymetuecmeie..., вып. III, с. 137.
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swego... trzeba zatrudnić dla nich nauczyciela statecznego, który mógłby 
ich dobrze nauczyć łacińskiego pisma...24

Sylwester Kosow w wydanej w 1633 roku Egzegezie tłumaczył za
sadność nauki łaciny:

Toby zaś potrzeba Łacińskich nauk Narodowi naszemu była: Ta naj- 
pierwsza, żeby biednej Rusi naszej głupią Rusiąnie nazywano. Uczże się, 
prawi udalca, po Grecku, a nie po Łacinie. Dobra rada wprawdzie, ale 
największa pożyteczna w Grecyiej, nie w Polszczę, gdzie język Łaciński 
najwięcej służy. Przyjdzie nieboraś Rusin na Trybunał, na sejm, na sejmik, 
do Grodu, do ziemstwa: bez łaciny płaci winy25 ...jak wrona wytrzeszcza 
oczy... Nie trzeba nas zachęcać do nauki greki, my dbamy i dbać będziemy 
i przy łacinie, co jak Bóg da, greka będzie ad chorum, łacina ad forum26.

Piotr Mohyła w 1644 roku w traktacie Litos pisał:

Iż Rusini słuszną rzecz dla nabożeństwa po Grecku i po Słowiańsku 
uczyć się, ale dla polityki nie dość im na tym, ale trzeba im do Polszczyzny 
i Łacinę umieć... Do tego i w daniu sprawy o Artykułach wiary i nie po 
słowiańsku ani po grecku pytającemu po Łacinie albo po Polsku z mie
szaną Łaciną odpowiedzieć powinien... Dlatego tedy, aby i Politykami 
i nie prostakami, tak w rzeczach politycznych, jako i w daniu sprawy
0 artykułach wiary słusznie im przy Greczyznie słowiańskim, polszczyznę 
po łacinie umieć. Lepiej bowiem uczonym niż Prostakiem tak Politykę, jak
1 Theologice diszkurować27.

Brak w pismach epoki wielu głosów krytykujących pojawienie się 
nowych trendów w malarstwie ikonowym można wytłumaczyć przede 
wszystkim ich niemal bezkrytycznym przyjęciem przez wiernych, dla któ
rych kult ikon był prostolinijny i szczery28, jak i przez duchowieństwo.

24 М. Возряк, 1сторЫукратсъко1 nimepamypu, т. II, ч. 1, JlbBiB 1921, с. 31.
25 Cyt. za: R. Radyszewśkyj, Przedmowa, [w:] J. D. Wagilewicz, Pisarze polscy 

Rusini, wraz z dodatkiem Pisarze łacińscy Rusini, Przemyśl 1996, s. 19.
26 М. Возряк, IcmopiM..., op. cit., c. 107; П. М. Жолтовський, Укратський 

живопис XVII-XVIII ст., Кщв 1978, с. 17.
27 Cyt. za: R. Radyszewśkyj, Przedmowa..., s. 19.
28 П. М. Жолтовський, Укратський живопис..., с. 13.
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Kapłani na ogół byli w stanie określić wartość artystyczną dzieła. Już 
w roku 1588 Dionizy, duchowny z Ostroga, w swojej pracy pt. Ojedynej 
wierze z żalem pisał: „Gdzie bowiem teraz u nas znajdziesz... malarzy 
ikon, którzy pięknie i z nabożną bojaźnią Bożą według pierwowzorów 
święte obrazy malują i takimi kościoły święte, modlitewne upiększają...”, 
po czym surowo dodawał:

Zamiast doskonałych, pobożnych malarzy ikon -  siodlarze, rymarze 
(?) i inni błaźni: zamiast uszanowania ze śmiechem i lżeniem w świętych 
kościołach obrazy przybijajądo maszkar, larw i innych szkaradziejstw po
dobne, które tworzą dla śmieszności wielu nie utwierdzonych [w wierze] 
i głupich...29

Biskupi potrafili nie tylko ocenić estetykę dzieła, ale niejednokrotnie 
nawet wskazać na warsztat (zapewne po wglądzie do dokumentów lub 
dzięki informacjom zasięgniętym u parocha), czego liczne dowody odna
leźć można w protokołach wizytacyjnych. W wizytacji w cerkwi w Woli 
Wyżnej zapisano: „...Deesis z apostołami w tej Cerkwi jest wielce podły, 
naprostej podłej table podło obmalowany. Pod tym Spas, Matka Boska, 
męczennica Paraskiewa, św. Mikołaj, te obrazy są wielce podłe. Za car
skimi drzwiami ołtarz drohobyckiej roboty...”30; z Monastyrca Górnego: 
„Deesis nie masz tylko Archyjerey zNamiestnymi obrazami Rybotyckiej 
roboty i piktury”31; z cerkwi Krolickiej32; ze wsi Dajfówa: „Deesis cum 
apostoł jest snycerskiej roboty ut cuny zmalowane. Pod tym obraz jeden 
Spasylech, drugi Bohorodiczy, trzeci Spasytela, czwarty St. Paraksewy 
prostej roboty rybotyckiej”33, we wsi Śliwica: „a senistro in loco namiest- 
nego Ołtarz S. Mikołaja miernego malowania... Ołtarz S. Parskiewy pro
stej roboty i malowania”34 i wiele innych. Niski poziom wykonania ikon

29 Русская Историческая Библиотека издаваема Археографическою 
Комиссиею, т. VII: Памятники полемической литературы в Западной Руси, 
кн. II, Петербург szp. 93^-933; cytat także w: П. М. Жолтовський, Ук
ратський живопис..., с. 12.

30 Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta Biskupstwa Greko-Katolickiego 
w Przemyślu (ABGK), sygn. 26, s. 54.

31 ABGK47, s. 22.
32 ABGK 26, s. 38.
33 Tamże, s. 61.
34 ABGK 44, s. 6.
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znajdujących się w cerkwiach, szczególnie wiejskich, był tak powszech
ny, że wizytujący tylko w wyjątkowych sytuacjach próbowali to komen
tować, np. w protokole z wizytacji cerkwi we wsi Zawoja: „...Deesis 
zapostałami napodłej table wielce podła odmalowany. Podtym są 4 obra
zy także wielce podłej roboty, jeden Spasitela, drugi Bohorodycy, trzeci 
św. Mikołaja, czwarty św. Męczennika Demytrego... Za carskimi drzwi 
ołtarz wieńczy tego obraz wielce podły prawie konserwy niegodny ukrzy
żowanego Pana Jezusa reprezentuje...”35.

Cerkwie wiejskie ozdobione były nie tylko słabymi ikonami, np. w do
kumentach z wizytacji we wsi Sliwica napisano: „Preparatorium cu In- 
tentione ad normam saccelea parvula z obrazem Ukrzyżowanego Jezusa 
na płótnie miłego malowania... Dese pod tangult złoty bez wrat carskich 
z namiestnymi obrazami na płótnie pięknie odmalowanych”36; we wsi 
Barcznica: „Deesis z Obrazami Namiestnymi snycerskiej roboty i malo
wania przystojnego i złocenia marcypanowego”37, a we wsi Kormanice: 
„Desc z wratami carskimi z pobocznymi 3 namiestnymi obrazami ozdob
nej struktury i malowania”38.

Przedstawicielom wyższego duchowieństwa, a tym bardziej ludziom 
prostym na ogół nie przeszkadzały umieszczane w cerkwiach ikony 
z nowymi tematami, zapożyczonymi najczęściej ze sztuki zachodniej. 
W ruskich źródłach zachowały się informacje opisujące jeden przypadek, 
kiedy to temat przedstawiony na ikonie wywołał głośny konflikt, o czym 
poinformowany został nawet patriarcha Konstantynopola39. Arcybiskup 
Kijowa Michał Rogoża przejeżdżając przez Rohatyń, w cerkwi pw. Bo

35 Tamże, s. 59.
36 ABGK 44, s. 6.
37 ABGK 47, s. 12.
38 ABGK 44, s. 11.
39 O tym konflikcie patrz: Акты относящиеся к истории Западной России, 

т. IV, 1588-1632, Санкт-Петербург 1851, с. 43—44, nr 33; Monumenla 
Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis, oprać. W. Milkowiecz, t. I, 
Leopolis 1885, ss. 282, 322, 340; Monumenta Ucrainea Hislorica, opac. 
A. Szeptycki, 1.1, Romae 1964, s. 73-74, nr 143, s. 78, nr 150; a także: I. Свеншцький, 
Галицько-руське церковне мапярство XV-XVI ст. (Mamepia.nu i зам i тки), 
„Записки Наукового Товариства iMem Шевченка”, piK 1914, т. СХХ1, Льв1в 
1914, с. 114; П. М. Жолтовський, Укратський живопис..., с. 89.
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żego Narodzenia zobaczył obraz Boga Ojca, który rozkazał usunąć i za
bronił wykonywania i przechowywania podobnych: „w cerkwi rohatyń- 
skiej zobaczyliśmy... obraz bóstwa wyobrażony i czczony, którego jako 
niezgodnego z prawem Chrystusowym trzymać i malować zabraniamy 
i wam... rozkazujemy i zabraniamy takich obrazów wyobrażających bo- 
skość posiadać i malować, boskość bowiem jest nie opisana i nie wyobra
żona tylko wcielonego Chrystusa widzialnego widzieć, opisanego opisy
wać i wyobrażać nam przystoi”40. Biskup lwowski Gedeon Bałaban ka
zał obraz ten podpisać Stary Dniami i zawiesić w cerkwi ponad wszyst
kimi ikonami; kapłana, który nie chciał tego uczynić, obłożył klątwą, po
dobnie uczynił z członkami bractwa, którzy, jak pisał: „wdają się w tako
we sprawy duchowne, czo yem nie iest zleczono od Boga у od urzędu 
żadnego, nowy sekty ustawuiancz, pastirzów swych posłuszni bycz nie 
chcą, obrazy z czerkwie wymiatują, za które swawoleństwo są z kaźny 
cerkiewney w klątwie...41 Mieszczanie haliccy złożyli protest na biskupa 
za to, iż on ych na heretyczką wiarę przywodzi у przymusza у szlubuie 
wszelkim sposobem swoim tho jest: naprzód obraz Boga Ojca nie wido
mego bóstwa widomie wierzycz uczy..., który to obraz... ojciec Michał 
rozkazał... Semionowi popowi... у nam mieszczanom, pod klątwą, aby 
ten obraz nie dzierzen, ale i z cerkwi wystawicz... Ale ojciec Gedeon... 
ten obraz znowu postawiwszy w cerkwi podpisał tymi słowy „Wetchiy 
deńmi”. O co się у na synodzie skarżyli. Który to obraz heretyczky у dziś 
w cerkwi z tego przymuszenia władczynego stoi...”42. Rohatyński kapłan 
Semion, obłożony przez biskupa klątwą informował, że sporny obraz przed
stawiał Trójcę Świętą, nie tylko Boga Ojca43. Izydor Szaraniewicz przy
tacza treść listu patriarchy Antiochii Melecjusza Pigasa do prawosław
nych Rusinów i Greków mieszkających na terenie Polski, w którym pisał: 
„Wyobrażanie farbami Starego Latami, podobnie jak to wyobraził prorok 
słowami, nie jest dziełem nieuczciwem. Bowiem malujący obrazy przed
stawia widzialne to, co było widzianem od proroków. Ci tylko grzeszą,

40 Monumenta Confr. s. 282; П. М. Жолтовський, Укратський живопис..., 
s. 89.

41 Monumenta Ukr., s. 73, nr 143.
42 Monumenta Ukr., s. 79, nr 150.
43 Monumenta Confr., s. 282, nr CLXXV.
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którzy nieforemną(tj. nieuosobioną) przyrodę przedstawiają w osobie”44. 
Powyższy przykład świadczy, że nawet wśród najwyższego duchowień
stwa panowały zasadnicze rozbieżności co do dopuszczenia ilustrowania 
pewnych tematów. Problem możliwości przedstawiania Boga Ojca nie 
był wyjątkowy, spór na ten temat trwał na przestrzeni XVI i XVII wieku 
w Moskwie, zakończony na Wielkim Soborze Moskiewskim w latach 
1666—1667, kiedy to kategorycznie zabroniono malowania ikon Boga Ojca 
oraz Trójcy Świętej (Otiecziestwo i Sopriestolie), na których Boga Ojca 
przedstawiano jako Starego Latami; malarze jednak nigdy nie zaprzestali 
wyobrażania tego tematu45.

Nie wydaje się możliwe, aby duchowieństwo, zwłaszcza wyższe, nie 
znało uchwał VII Soboru Powszechnego, na którym wydano zakaz przed
stawiania Boga Ojca; dopuszczało jednak możliwość przedstawiania Go 
pod postacią Starego Dniami, nie uświadamiając sobie, że proroctwo Da
niela odnosi się do Syna, nie do Ojca, o czym może świadczyć wypo
wiedź Joanika Galatowskiego, wychowanka, wykładowcy i rektora Aka
demii Mohylańskiej, archimandryty czernichowskiego46:

441. Szaraniewicz, Patriarchat wschodni wobec kościoła ruskiego w Polsce 
i Rzeczpospolitej Polskiej, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału 
Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności, Т. VIII i X, Kraków 1878, s. 296.

45 JI. А. Успенский, Богословие иконы православной церкви, Москва, Ьг. 
г. wyd., rozdz. XIII i XV; В. Г. Брюсова, Русская живопись..., с. 36.

46 Н. Т. Сумцов, К истории южнорусской литературы в XVII стол., вып. 
II, Харков, 1885; М. Возряк, Icmopin...,!. II, с. 326 i nn. R. Łużny, Pisarze kręgu...; 
W. Witkowski, Język utworów Joanniusza G. na tle języka piśmiennictwa 
ukraińskiego XVII wieku, Kraków 1969; P. Karwecki, Prawosławna homiletyka 
Joanniusza G. (Przełom w prawosławnej homiletyce XVII wieku), „Studia 
Theologica Varsaviensia”, r. 10,1975, z. 2, s. 205-237; J. D. Wagilewicz, Pisarze 
polscy Rusini..., s. 67 i nn. Dzieło Galatowskiego nawiązuje formą i treścią do 
siedmiowiecznego tekstu Jana, biskupa z Salonik pt. Usprawiedliwienie 
malarstwa religijnego. Historia Doktryn Artystycznych, cz. 1, t. I: Myśliciele, 
kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500 roku, oprać. J. Białostocki, 
Warszawa 1978; przedruk za: J. D. Mansi, Sacrorum consiliorum nova et 
amplissima colecctia, Firenze-Venezia 1759-1798, t. XIII, s. 164-165; wersja ang. 
[w:] C. Mango, The Art o f the Byzantine Empire 312-1453. Sources and Docu- 
ments, pierwsze wydanie 1972. dalsze 1986,1993,1997, s. 140-141.
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...nie możemy malować, i nigdy też nie malujemy bytu boskiego i anielskie
go niewidzialnego, którym duch jest, tylko cielesną osobę tę malujemy, 
w której Bóg oczom ludzkim się pokazał, jak prorokowi Danielowi (Dn 7,9), 
niewidzialny Bóg Ojciec ukazał się w osobie męża starowiecznego, który 
Stary Dniami, starowieczny siedział na tronie ognistym, wtedy my chcąc 
Boga Ojca wyobrazić męża starowiecznego malujemy. Jak też Syn Boży 
niewidzialny, pokazał się w naturze ludzkiej widzialnej, dlatego my wi
dzialną Jego ludzką naturę malujemy. Jak też niewidzialny Duch Święty po
kazał się w postaci gołębia widzialnej, dlatego my gołębia widzialnego po
kazujemy. Tak też anielskie duchy, ponieważ w ciele człowieczym widzialnym 
z powietrza albo z obłoków uformowanym ludziom pokazywali się47.

W wiekach XVII i XVIII w ukraińskim malarstwie ikonowym szcze
gólnie popularny staje się temat Chrystus-Eucharystyczny, zapożyczony 
ze sztuki zachodniej (il. 1). Biskupom odwiedzającym cerkwie diecezji 
przemyskiej temat ten był znany i często wymieniany w dokumentach 
wizytacyjnych, lecz żaden z duchownych nie komentował jego obecności 
na ikonach: „...Na wielkim ołtarzu obraz Pana Jezusa siedzącego pod 
krzyżem w cierniowej koronie z winnemi gronami na koło (Leżajsk, cer
kiew pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej)48, „...ołtarz wielki z obrazem 
w ramach Pana Jezusa bok przebitego z macicą winną arcy pięknego 
malowania” (cerkiew Zabłocka)49, „...ołtarz wielki z obrazem Pana Jezu
sa z macicą prostego malowania” (cerkiew Kupiatycka)50, „...na mensie 
ołtarzowej obraz Pana Jezusa z boku grono wyciskającego z cybo- 
rium...”(Szeptyce)51. Komentarz biskupów ograniczał się jedynie do okre
ślenia wartości artystycznej czy poziomu wykonania. Żadnych zastrze
żeń do występowania takiego tematu w cerkwiach nie miał także archi
diakon Paweł z Aleppo, który w 1654 roku wraz ze swym ojcem Maka
rym, patriarchą Antiochii odwiedzał Kijów. W refektarzu klasztoru brac
kiego znajdowało się między innymi takie malowidło: „...Trzecia scena 
w górnej części łuku Pan nagi, poraniony, siedzi na stołku, winna latorośl

471. Галятовський, Меся правдивый..., Кшв 1669, fol. 219 v. (Biblioteka 
Jagiellońska, nr sygn. 3908291).

48 ABGK 21, s. 35; ABGK 31, s. 7.
49 ABGK 44, s. 17.
50 Tamże, s. 22-23.
51 ABGK 59, s. 63.
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wychodzi z Jego łona, otacza Jego głowę, w rękach Jego wisi kiść, którą 
On wyciska do kielicha, zgodnie ze słowami Jego... w ewangelii: Ja będę 
pić nowe w królestwie Ojca Mojego”52. O akceptacji tego tematu przez 
duchowieństwo może świadczyć przede wszystkim duża ilość ikon Chry
stusa Eucharystycznego umieszczanych głównie na wielkim ołtarzu, co 
ściśle wiązało się z eucharystyczną treścią tego przedstawienia. Temat 
ten stał się szczególnie popularny po opublikowaniu ryciny z Chrystusem 
Eucharystycznym autorstwa Nikodema Zubrzyckiego na tytułowej stro
nie Służebnika (Lwów 1691) i Akafistów (1699)53. Swoisty wyraz uznania 
dla tego przedstawienia dał Łazarz Baranowycz, wychowanek kolegium 
jezuickiego w Kaliszu i Akademii Mohylańskiej, prawosławny arcybiskup 
czernichowski54, dedykując mu jeden ze swoich wierszy, zamieszczonych 
w książce: Pamięć śmierci albo Krzyż Chrystusów.

Jam winna macica (J. 15,5)
Wyciskam w kielich dla was grona moje 
Co w boku moim wyrosło, tym poję.
Kto ma pragnienie, niechaj do mnie spieszy 
Winem weseli, winem się ucieszy.
Jam frasobliwy był wina nie dano 
Ale mi ostry ocet zgotowano 
Zła nie pamiętam, za złe zła nie daję 
Do wina mego niech każdy przystaje55.

W wiekach XVII i XVIII w malarstwie ikonowym występuje także 
temat Piety (il. 2). Temat Matki Boskiej biorącej na kolana ciało zmarłe
go syna znany był w sztuce wschodniej, jednak redakcja tego motywu, 
popularna na Ukrainie, zaczerpnięta została niewątpliwie ze sztuki za

52 riymemecmeie..., вып. II, Moskwa 1897, кн. IV, пп. XX, с. 79; polski przekład 
też [w:] M. Kowalska, Ukraina w połowie XVII w. W relacji arabskiego pod
różnika Pawła, syna Makarego z Aleppo, Warszawa 1986, s. 78.

53 В. I. Свенщцька, В. П. Откович, Укратсъке народне малярство..., 
nr kat. 81.

54 Н. Т. Сумцов, К истории южнорусской..., ор. cit.; М. Возряк, Icmopin..., 
т. II; J. D. Wagilewicz, Pisarze polscy Rusini..., s. 30 i nn.

55 Ł. Baranowicz, Pamięć śmierci albo Krzyż Chrystusów..., Nowogródek 
Siewierski 1676, br. s. (Biblioteka Narodowa, sygn. BN. VII. 3.1358).
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chodniej, zapewne polskiej. Podobieństwo ideowe oraz formalne Piety 
i występującego w malarstwie wschodnim Opłakiwania, a także wspól
ny obu Kościołom kult cierpienia Matki Boskiej, wyrażony szczególnie 
w modlitwach Wielkiego Piątku i Soboty oraz w tzw. Krestobogorodi- 
czach, niewątpliwie przyczynił się do przyjęcia takiego wyobrażenia przez 
Cerkiew na Ukrainie. W Wielki Piątek na powieczerni śpiewany jest 
Kanon o Ukrzyżowaniu Pana i na płacz Bogurodzicy autorstwa Sy- 
meona Logofetosa; jedna ze strof tej pieśni brzmi: „Przyjmująca Jego 
z płaczem Matka Niepokalana, położyła na kolana zwłoki Jego ze łzami 
i całując gorzko płakała i krzyczała” (pieśń 5)56. Podobny motyw można 
odnaleźć w późniejszych tekstach religijnych powstałych na Ukrainie, np.: 
w księdze Pierło Mnogocennoje Kyryła Trankwyliona Stawrowecke- 
ho, prawosławnego kaznodziei, później archimandryty jeleckiego w Czer
nichowie57: „...Panna Maria Matka Boga przyjęła Ciało najmilszego Syna 
swojego, na rękach swoich piastowała i Rany Jego święte całowała 
iłżami swoimi obmywała...”58, czy też: „...Takim płaczem i żałościąciężką 
płakała przeczysta Dziewica Maria... blisko grobu na rękach trzymając 
najmilszego Syna swojego, umierającego bez piękności i światła... po
czym całowała usta Jego przesłodkie i Głowę Jego przesławną...”59. Te
mat Piety nie był sprzeczny z liturgią Kościoła prawosławnego do tego 
stopnia, że mógł stanowić ilustrację wielkopiątkowego kanonu; był zgod
ny także z wyobrażeniami wiernych.

Od XV wieku w cerkwiach na Ukrainie zawieszano wielkie ikony Mąki 
Pańskiej. Na przestrzeni wieków do scen stałych, niezmiennych, dołączano 
epizody i tematy obce malarstwu bizantyńsko-ruskiemu. I tak pod wpływem 
sztuki zachodniej na ikonach pasyjnych pojawiła się ilustracja Ecce Homo 
(il. 3), na przedstawieniach Niesienia krzyża epizod z Weroniką (il. 4),

56 Tpodiou [Tpiodb Цветная], JlbBie 1663, fol. 116 v (Biblioteka Jagiellońska, 
nr sygn. 589131 III); patrz też J. Mysliwec, Dve studie z dejin byzantskeho umeni, 
Praha 1948

57 М. Возряк, Icmopin..., т. II, с. 179 i nn.; J. D. Wagilewicz, Pisarze polscy
Rusini..., s. 244 i nn.

58 К. Т. Ставровецький, Перло многоценное..., Чернипв 1645, fol. 92 v. 
(Biblioteka Narodowa, nr sygn. Cyr. 0.75).

59 Tamże, fol. 93 v.
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w miejsce Wchodzenia na krzyż wyobrażenie Przybicie do krzyża (il. 5), 
obok Zejścia do piekieł Tryumfalne Zmartwychwstanie (il. 6). Wszystkie 
sceny nie tylko zostały zaakceptowane przez wiernych i duchowieństwo pra
wosławne, ale także tak utrwaliły się w świadomości ludzi, że czytając księgi 
religijne z tamtych czasów, niejednokrotnie ma się wrażenie, że ich auto
rzy opisują nie wydarzenia biblijne, ale wyobrażenia na ikonach bądź 
malowidłach ściennych. I tak epizod znany jedynie z ewangelii Janowej 
(19,4-7) Stawroweckyj przedstawił słowami:

...Żołnierze Piłatowi z Tobą na pośmiewisku stali
i tak Cię ludowi w żałosnej postawie pokazali
w szacie czerwonej i nowej, w koronie cierniowej
Lico Twoje prześwięte bladością zmienione
I plwocinami pogańskimi całe zaciemnione
Ręce Twoje cuda tworzące związane
I krwawe Twoje rany wszystkim wrogom Twoim pokazane60.

Przybijanie Chrystusa do krzyża położonego na ziemi opisał po raz 
pierwszy autor XIII-wiecznego utworu pt. Dialogus beatae Mariae et 
Anselmi depassione Domini, po czym motyw ten spopularyzowała lite
ratura legendarno-apokryficzna i wyobrażenia rozpowszechnione w Eu
ropie Zachodniej w epoce gotyku. Popularność tego tematu była tak duża, 
że dawny motyw Wchodzenia na krzyż znamienny dla sztuki bizantyń
skiej przestał być zapewne zrozumiały. Przybicie do krzyża od wieku 
XVI nie tylko powszechnie występuje na ukraińskich ikonach pasyjnych, 
ale podobne opisy tego wydarzenia, wzorowane niewątpliwie na zachod
nich tekstach61, można odnaleźć i w księgach religijnych, np.: „...Znam

60 Tamże, fol. 86 v.
61 Istnieją ukraińskie i białoruskie przekłady Meditationes vitae Christi, błędnie 

przepisywane św. Bonawenturze, znane na Wschodzie raczej w przekładu 
Baltazara Opecia: Żywot Wszechmogącego Syna Bożego Pana Jesu Christa 
(I. Franko, Apokryfy i legendy, t. II, Львш 1899; J. Janów, Legendarno-apokryficzne 
opowieści ruskie o mące Chrystusa (z uwzględnieniem dzieł staropolskich), 
Warszawa 1931; I. Франко, Лпокриф1чне евангеле псевдо-МатфЫ i його cnidu 
вукрашсько-русъким письменств1, [w:] I. Франко, 31брання meopie в п ’ятдеся- 
ти томах, т. XXXII: ЛИтературно-критичш пращ (1899-1901), Кшв 1981).
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Cię Jezu, dla mnie na krzyżu czterema gwoździami żelaznemi na ziemi 
przybitego, dla mnie z krzyżem podniesionego...”62, albo:

...Kiedy już leżał na krzyżu, wtedy przystąp ił jeden od oprawcy i mając 
gruby gwóźdź żelazny i wziął jedną ręką cudowną, którą położył na oczy 
ślepemu i uzdrowił i którą mierzył niebo, zaczął ją  bez miłości przybijać 
ostrym gwoździem, po tym drugi oprawca wziął drugą rękę, chcąc ją zrów
nać z tą pierwszą, przyciągnąć na miejsce przygotowane, takjąpociągnął, 
że wszystkie kości pańskie rozstąpiły się... Tak też uczynili z nogami Jego 
przesławnymi, którymi chodził po morzu jak po suchym i na skrzydłach wia
tru. I tak całe ciało Jego przeczyste na krzyżu rozpięto; a po tym z krzyżem 
razem w wielkim bólu i cierpieniu z ziemi w górę podniesiono...63

Występowaniem epizodu z Weroniką na przedstawieniach Niesienia 
krzyża nie był zdziwiony nawet Paweł z Aleppo, który oglądał freski 
w kaplicy refektarza monasteru brackiego w Kijowie: „...Na przedniej 
części sklepienia szóste wyobrażenie: Pan niesie krzyż i z wycieńczenia 
upada na ziemię, poczym krzyż wkładają na Szymona Cyranejczyka, żoł
nierze okrążają Chrystusa, Maria -  nie matka Jego -  wyciera pot z Niego 
chustką”64; archidiakon nie znał jak  widać legendy o chuście Weroniki 
i źródeł pochodzenia takiego przedstawienia. Nie można wykluczyć, że 
legendy tej nie znali także niektórzy duchowni ukraińscy, nie tłumaczy to 
jednak dopuszczenia do jej ilustrowania. Legendę tę niewątpliwie znał 
Łazarz Baranowycz, skoro w jednej ze swych ksiąg zapisał: „...IC XA 
NIKA spotkała Weronika, twarz Jego krwią i plwocinami płynącą chustą 
ociera, na tejże chustce twarz Jezusowa na niezapomnienie obnosi cu
downie wyrażona. Chusta ta ani gnije, ani ginie”65.

Wyżej przytoczone przykłady dowodzą, że ani niski poziom artystyczny, 
ani niezgodne z tradycją tematy ikonograficzne nie miały wpływu na kult 
ikon; czczeniu ikon nie mogły zagrozić także przemiany stylistyczne.

62 Ł. Baranowicz, Noty pięć ran Chrystusowych, Czernichów 1680, s. 96 
(Biblioteka Jagiellońska, nr sygn. 3111051).

63 К. Т. Ставровецький, Eeamenie учителное, Рахманов 1618, fol. 107 v. 
(Biblioteka Narodowa, nr sygn. Cyr 3161)

64 Tlymeiuecmeie..., вып. II, кн. IV, гл. XX, с. 79; М. Kowalska, Ukraina 
w połowie..., s. 78.

65 Ł. Baranowicz, Noty..., br. pag.
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Biskupi potrafili odróżnić ikony malowane w „starym” stylu od tych 
„nowych”, czego dowody można odnaleźć w dokumentach wizytacyj
nych: „...obrazy namiestne strukturą nową, Apostołowie staroświecką 
wystawione...” (cerkiew w Jastrzębiku)66, „...obrazy namiestne struk
turą piękną wystawione, Apostoły starej struktury i malowania w całej 
cerkwi” (cerkiew w Zubrzycach)67, „...Deesus nowy gładki malowany, 
w środek cerkwi po prawej stronie ołtarzyków starych malowanych gład
kich dwa, jeden Zesłania Ducha Świętego, drugi Wniebowstąpienia” (Ja
błonka Wyżna)68, „...Dsc z carskimi wrotami z cztyrma Maniestnymi 
Obrazami bardzo w malowaniu złusznemi, ołtarz S. Mikołaja rznięty daw
nego dobrego malowania” (cerkiew Niżankowska)69. Jeżeli nawet dzisiaj 
trudno dociec, czy wyrażenie „obrazy bardzo w malowaniu złusznemi” są 
oceną poziomu wykonania czy wartości stylistycznych, nie możemy mieć 
wątpliwości co do umiejętności zaobserwowania zmian stylistycznych 
zachodzących w malarstwie ikonowym przez duchowieństwo. Dowodu 
na potwierdzenie tej tezy dostarcza ponownie Paweł z Aleppo, który po 
obejrzeniu cerkwi klasztoru św. Trójcy w Lisiance zapisał w dzienniku 
podróżnym: „...W jego cerkwi widzieliśmy ikonę Władczyni jako obraz 
niewiasty z wieńcem. W czasie całej drogi tutaj my widzieliśmy Jej wy
obrażenia jako dziewicy, niepokalanej panny z różowymi policzkami70. 
Archidiakon Paweł nie tylko nie wyraził oburzenia na widok niewątpliwie 
obcego motywu ikonograficznego, jakim był wieniec na głowie Matki 
Boskiej, ale także cech stylistycznych (różowepoliczki) zaczerpniętych 
z malarstwa ludowego. Przemiany stylistyczne w ukraińskim malarstwie 
ikonowym wywarły duże wrażenie na antiochijskim podróżniku, czego 
dał wyraz w często cytowanym opisie ikony Matki Boskiej w cerkwi 
św. św. Antoniego i Teodozego w Wasylkowie:

...ikona Władczyni jest tutaj wielka, wspaniała, wprawia umysł w zdziwie
nie; podobnej my i wcześniej nie widzieliśmy i później nigdy nie widzieli
śmy. Matka Boska tak przepięknie namalowana, jakby miała przemówić;

66 ABGK 38, s.6.
67 Tamże, s. 17.
68 ABGK 55, s. 37.
69 ABGK 60, s. 57.
70 Путешествие..., вып. П, Moskwa 1897, кн. IV, гл. ХУШ, с. 29-30; М. Kowalska, 

Ukraina w połowie..., s. 39.
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szaty jej jakby ciemno-czerwony błyszczący aksamit, my nigdy nie widzie
liśmy podobnego dzieła, tło ciemne a fałdy jasne, jak fałdy (prawdziwe) 
aksamitu. Co się tyczy chusty, która pokrywa Jej czoło i opada w dół, to 
tobie wydaje się, jakby się mieniła i falowała. Jej twarz i usta wprawiają 
w zdumienie swoim czarem: im brakuje tylko słów ...Pan, siedzący na Jej 
łonie piękny w najwyższym stopniu: On jakby mówił. Jak już było wspo
mniane wiele widziałem (ikon), począwszy od greckich stron, do tych miejsc 
i stąd do Moskwy, ale nigdzie nie widziałem nic podobnego i równego 
temu (obrazowi). Kozaccy malarze zapożyczyli piękność malarstwa twarzy 
i koloru odzieży od francuskich i polskich malarzy-artystów i teraz malują 
prawosławne ikony, będąc wprawnymi i doświadczonymi. Oni posiadają 
wielką zręczność w przedstawianiu ludzkich twarzy z całkowitym podo
bieństwem, jak to widzieliśmy na portretach Teofana, patriarchy jerozo
limskiego i innych71.

Dla Pawła z Aleppo realistyczne odzwierciedlenie rzeczywistości, 
portretowość, modelowanie światłocieniem, trójwymiarowość w odda
waniu ciała ludzkiego, a więc te wszystkie cechy malarstwa nowożytne
go, przeciwko którym występował w Moskwie Awwakum i Plieszko- 
wicz, były zaletami; ikony malowane w „nowym” stylu archidiakon Pa
weł uznał za „ikony prawosławne”.

Odpowiedzi na pytanie, dlaczego wszystkie ikony: dobre i złe, wyko
nane w „starym” bądź w „nowym” stylu, przedstawiające tematy wierne 
tradycji malarstwa bizantyńskiego i tej tradycji sprzeczne, były akcepto
wane przez Cerkiew na Ukrainie w XVII wieku, daje nam liturgia Ko
ścioła prawosławnego i ściśle z nią związany kult ikon.

Dogmatyczną podstawę kultu ikon wyjaśnia przede wszystkim liturgia 
Święta Ortodoksj i lub Pokłonienia Ikonom obchodzona przez Kościół Wschodni 
w pierwsząniedzielę Wielkiego Postu. W pieśniach modlitewnych, w synak- 
sarionie oraz w czytanym tego dnia synodiokonie wiernym przekazywane są 
treści tłumaczące podstawy kultu ikon, wspominające historię ikonokla- 
zmu i zwycięstwo nad nim, usankcjonowane postanowieniami Soboru Ni
cejskiego П (787 r.) oraz ustanowieniem w 843 roku Święta Ortodoksji (jak 
mówi wstęp do synodiokonu: „...po wielu latach poniżania i bezczeszczenia 
świętych ikon, wracając do prawdziwej wiary swojej... ogłoszono święto

71 FJymeiuecmeie..., вып. II, кн. IV, гл. XII, с. 41; М. Kowalska, Ukraina 
w połowie..., s. 48—49.
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pokłonienia ikonom zbawienie wszystkim nam przynoszące”72). Jedna z pie
śni śpiewanych na wieczemi tego święta brzmi:

...Od nieczystości do prawdziwej wiary przychodzimy i światłem rozu
mu oświeceni, jak psalmiści klaszczmy rękoma, dziękczynną chwalę Bogu 
przynosząc, i na ścianach, i na deskach, i na naczyniach liturgicznych 
ozdobionych, świętym obrazom, Chrystusa i Przeczystej i wszystkich 
świętych uczciwie z godnością pokłońmy się, odsuwając złą wiarę nie- 
wierców. Cześć oddawana obrazom, jak mówi Bazyli, na pierwowzór prze
chodzi. Prosząc modlitwami Przeczystą Matkę Twą Chryste Boże nasz 
i wszystkich świętych o darowanie nam wielkiej miłości73.

Sens kultu ikon w prosty sposób tłumaczy Baranowicz w wierszu:

Pańskie malowanie
Chwalę, a nie ganię
I w malowanym Chrystusie kochamy,
że odmalował nas krwią uważamy
Od naszej farby droższa farba Jego
Całujmy Pana i malowanego
Jak sam jest w sobie, okaże się potym
Tu był w cierniowym, w niebie w wieńcu złotym74.

Autor75 Ewangelii Uczitelnych wydanych w Kriłosi w 1616 i w Kijo
wie w 1637 r. wymienia sposoby oddawania czci świętym obrazom: „...imże 
(ikonom), obrazowi świętego i życiodajnego krzyża i świętym ewange
liom i świętym sakramentom kadzidło i świece przynosimy, zgodnie z praw
dziwą wiarą i obyczajem, bowiem cześć oddawana ikonie na praobraz

72 Тродюн, Jlbeie 1664, fol. 174 r. (Biblioteka Jagiellońska, nr sygn. 589255 III).
73 Tamże, fol. 161 r.
74 Ł. Baranowicz, Pamięć..., br. pagn.
75 Евангел1е учителное podpisane są imieniem Kallista I, patriarchy 

Konstantynopola w latach 1350-1354 i 1355-1362. W rzeczywistości jednak jest 
to zbiór pouczeń wybrany z dzieł Jana Złotoustego; wyboru tego dokonał najpierw 
Kallist I, potem Filloteem, patriarcha Konstantynopola w latach 1354-1355,1363- 
1376 (F. Titov, Materiały dlja istoriiknyżrtoispravy na Ukraini vX Vl-XV lll w. 
Ysezbirka peredmav do ukrainśkych starodrukiv, Kiev 1964 (repr. Bohlau Verllag 
Koln Wien 1982), s. 328. Pouczenia dotyczące kultu świętych ikon są zapewne 
streszczeniem postanowień soboru nicejskiego.



przechodzi i kłaniając się ikonie kłaniamy się temu kogo ten obraz przed
stawia”76. Kult ikon prostymi słowy wyjaśnia także Joanik Galatowski: 
„—gdy obrazom kłaniamy się i szanujemy je, nie czynimy właściwie 
i szczególnie tego pokłonu i poszanowania obrazowi ale czynimy komu 
innemu... czynimy pokłon nasz i poszanowanie inne albo Chrystusowi, 
albo Przeczystej Dziewicy, albo Apostołowi, albo Prorokowi, albo innemu 
świętemu, którego ten obraz przedstawia, a nie właściwie i szczególnie 
samemu obrazowi”77. Galatowski dodaje również:

...W każdym obrazie jest materia i forma, które istotnie różniąsię i może 
jedno istnieć bez drugiego, i materia bez formy, i forma bez materii. My 
chrześcijanie dlatego szanujemy w obrazie nie materię, ale formę, na przy
kład w obrazie Chrystusa lub Przeczystej Bogurodzicy jest tam materia: 
złoto, albo srebro, albo kość słoniowa, albo jedwab, albo farba zielona, 
czerwona, biała, czarna albo inna farba i materia, jest też tam i forma podo
bieństwo Chrystusa Boga naszego z tego złota albo srebra albo drogiego 
kamienia albo z innej materii uczyniony, albo jakąkolwiek farbą wymalo
wany, albo podobieństwo Przeczystej Bogurodzicy wyrażone, otóż my 
temu obrazowi składamy pokłon, nie materii składamy pokłon, ale składa
my pokłon formie podobieństwu Chrystusa Boga Naszego, albo podo
bieństwu Przeczystej Bogurodzicy78.

Słowa, jakimi Galatowski próbuje wytłumaczyć Żydowi kult ikon w Ko
ściele prawosławnym, w znakomity sposób wyjaśniają, dlaczego obniżenie 
poziomu wykonania ikon czy przemiany stylistyczne zachodzące w wieku 
XVII w malarstwie na Ukrainie nie miały wpływu na kult ikon.

Podobne Galatowskiemu poglądy wyraża Radywyłowski: „...Boże 
spójrz na lico Chrystusa Twoje, spójrz na lico Matki Bożej, spójrz na lica 
świętych Twoich i objaw nam miłość Twoją, bo nie malowaniu, ani far
bom oddajemy chwałę, ale temu co przez malowanie i farby jest wyrażo
ne”79, a także: „...W obrazach wyróżniamy trzy rzeczy: materia..., kształt..., 
wyobrażenie... I tak nie oddajemy pokłonu ze względu na materię ich, ani ze

76 Евангшеучителное, Крилос 1616, fol. 32 v.-33 r. (Biblioteka Czartoryskich 
w Krakowie, nr sygn. 8495 III).

771. Галятовський, Меся правдивый..., fol. 207 г.
78 Tamże, fol. 209 r.
79 А. Радивиловски, Венец X[pucту со ]вь..., Киш 1688, fol. 438 v. (Biblioteka 

Narodowa, nr sygn. Cyr. 339).
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względu na kształt ich, ale ze względu na wyobrażenia ile wyrażają i przypo
minają tych, których są podobiznami”80. Radywyłowski zwraca uwagę na 
podobieństwo do pierwowzoru. Już cytowany wyżej Połocki sprzeciwiając 
się Władimirowowi uważał, że wierne podobieństwo do pierwowzoru nie 
jest potrzebne, by ikonę uznać za świętą81. Radywyłowski nie myślał jednak 
o wartościach stylistycznych czy estetycznych obrazu i sformułował myśl 
o podobieństwie ze względu na dogmatyczne podstawy kultu ikon. Już 
Teodor Studyta pisał, że: ikonie oddajemy cześć nie o tyle, o ile różni się 
od prawzoru, lecz o tyle, o ile jest doń podobna82.

Ikony malowane na Ukrainie w XVII wieku, czy te stylistycznie zbli
żone do sztuki zachodniej, czy te upodabniające się do malarstwa ludo
wego, nigdy nie zatraciły swego podobieństwa do archetypu, nigdy więc 
nie przestały być dla wiernych obiektem kultu. Radywyłowski wymienia 
także przyczyny, dla jakich należy czcić święte obrazy:

...dla przypomnienia, że przywodzą nam na myśl samych świętych, któ
rych przedstawiają, ...dla pobudzenia pobożności, ponieważ dzięki oglą
daniu świętych wzrasta w nas pobożność, ...dla nauki, ponieważ dzięki 
oglądaniu świętych obrazów nieuczeni ludzie znajdują naukę, niby w księ
gach, jak mają żyć, ...dla naśladowania, ponieważ przyglądając się obra
zom świętym otrzymują serce do naśladowania dobrodziejów, każdy bo
wiem z świętych na obrazie swoim, najakiejkolwiek materii odmalowany 
w rzeczy samej mówi do nas: Bądźcie... moimi naśladowcami jak tego wzór 
macie w nas (Fil. 3 ,17)83.

Podobny pogląd na rolę ikony w życiu wiernych miałjuż Jan Damasceński:

Ponieważ jednak nie każdy umie czytać lub ma na czytanie czas, Ojco
wie uznali... by rzeczy te przedstawiane były w obrazach, jak dzielne czy
ny, by służyć mogły przypomnieniu... Podobnie dzielne czyny świętych 
podniecają nas do odwagi i gorliwości i do naśladowania ich cnoty dla 
chwały Bożej84.

80 Tamże, fol. 435 v.
81 B. Dąb-Kalinowska, Między Bizancjum..., s. 26.
82 L. Uspienski, Teologia ikony, Poznań 1993, s. 136.
83 А. Радивиловски, Венец Х[ристусо]вь..., fol. 438 v.
84 Jan z Damaszku, O prawowitej wierze, [w:] Historia doktryn artystycznych..., 

s. 198-199, tekst też [w:] Patrologiagraeca, ХС1Х, szp. 1158, Defide ortodoxa, 
IV, 16, C. Mango, The Art o f the Byzantine, s. 169.
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Duchowieństwu znane było także ustalone jeszcze w okresie ikono- 
klazmu i ustalone na VII Soborze Powszechnym rozróżnienie między 
uwielbieniem należnym tylko Bogu, latreią, a czcią oddawaną wizerun
kom świętym, proskynezą, u Galatowskiego nazywanąhiperdulią85; Ga
latowski wskazuje także na różnice w oddawaniu czci ikonom:

...obraz, który jest przez świętego człowieka, przez Ewangelistę Łukasza 
albo od innego świętego wymalowany, albo który jest obrazem cudow
nym, dlatego my obrazowi temu większe poszanowanie czynimy, który 
zaś obraz cudów nie czyni i nie przez świętego człowieka uczyniony jest, 
dlatego my taki obraz w mniejszym poszanowaniu mamy86.

Przemiany stylistyczne i ikonograficzne zachodzące w XVII wieku 
w ukraińskim malarstwie nie miały najmniejszego wpływu, na kult ikon. 
Ikona przedstawiająca Chrystusa bez względu na to, czy była namalowa
na temperą na desce, nawiązująca stylistycznie do tradycyjnego malar
stwa ikonowego, czy farbami olejnymi na płótnie z zastosowaniem świa
tłocieni i modelowania walorem, pozostawała wizerunkiem Chrystusa, 
ikoną świętą, której należna jest cześć. Pojawienie się nowych prądów 
stylistycznych nie wywołało na Ukrainie, jak to miało miejsce pół wieku 
później w Rosji, wojny estetyczno-teologicznej na temat wartości malar
stwa ikonowego. Nie można tego tłumaczyć prowincjonalnością środo
wiska, brakiem ośrodków kulturalnych i intelektualnych, w których mo
głyby powstać podobne traktaty estetyczne, czy też brakiem wielkich 
osobowości artystycznych, które promując nowy styl w malarstwie, spro
wokowałyby dyskusję na temat związków tradycji malarskiej z dogma
tem o kulcie ikon, bowiem ani środowisko Kijowskiej Akademii Mohylań- 
skiej nie odbiegało od środowisk intelektualnych carskiej Moskwy, ani też 
malarstwo Seńkowycza, Petrachnowycza, czy Rutkowycza nie ustępo
wało pod względem artystycznym dziełom ikonografów związanych 
z Orużenną Pałatą, z Szymonem Uszakowem na czele.

Bezpośredni kontakt ze sztuką zachodnią w większych ośrodkach 
kulturalnych oraz z malarstwem ludowym w środowiskach głównie wiej
skich zmienił gusta estetyczne odbiorców oraz twórców ikon. Ludzie pro
sto i szczerze oddający cześć świętym obrazom nie stawiali pytań, które

851. Галятовський, Меся правдивый..., fol. 110 г.
86 Tamże, fol. 219 v.
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swoimi korzeniami sięgały przecież jeszcze dylematów okresu ikonokla- 
zmu, czy kult dotyczy materiałów, z których wykonana jest ikona, czy też 
skierowany jest na archetyp. Ludzie na swój prosty sposób wierzyli w to, 
że zgodnie z ideami naoplatońskimi Pseudo-Dionizego przez emanację 
pierwowzór istniejący transcendentnie ma swój udział w obrazie. Idee te, 
przyjęte nieomal jak dogmat przez VII Sobór Powszechny, przypominane 
były wiernym w czasie Święta Ortodoksji; śpiewy liturgiczne wspominały 
idee Bazylego Wielkiego, o tym, że cześć oddawana ikonie nie odnosi się 
do obrazu, jako przedmiotu materialnego, ale do osoby na nim wyobrażo
nej. Duchowieństwo potrafiło odróżnić ikony o znacznych walorach arty
stycznych od ikon tych wartości pozbawionych („wielce przystojnej ro
boty od wielce podłej roboty”), ikony namalowane w „starym” i „no
wym” stylu, wskazać na tematy ikonograficzne nieznane wcześniej ma
larstwu wschodniemu. Bezpośrednie rozumienie znaczenia kultu ikon 
pozwalało akceptować wszelkie zmiany stylistyczne i ikonograficzne 
w nich zachodzące.

Biskup czernichowski Łazarz Baranowicz takimi słowy zwracał się 
do malarzy i poetów:

. Pędzlarzom i Rythmopiscom 
Pędzlarze wolno wam wszystko malować 
I wam Rythmarze wolno wam machlować 
Na krzyżu tego już pomalowano 
I nań szczekać dosyć machlowano 
Własny krwią iego oni malowali 
Lub farbą drogą nic nie żałowali 
Wy jaką macie farbągo malujcie 
Nauki swej kunsztownej sztuki pokazujcie 
A wy Rythmarze co nań machlowali 
co go szalbierzem, gdy go złodziejem swali 
Te nam machlanstwa opiście Rythmami 
Waszemi cieszyć będziem zabawami87.

87 Ł. Baranowicz, Pamięć..., br. pagn.
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1. Chrystus Eucharystyczny, II poł. XVIII w., 
poch. Brody, Muzeum Narodowe we Lwowie 

(wg В. I. Свсншцька. В. П. Откович,
УкраЫсъке народнемалярстео XIII—XXстоить, КиУв 1991, nr kat. 81)
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2. Pieta, 1683, poch. Dobra Szla
checka, Muzeum Historyczne 
w Sanoku, fot. D. Szuwalski

3 Ecce homo, fragment ikony 
M ęki Pańskiej, poł. XVII w., 
poch. Lipie, Muzeum Historycz
ne w Sanoku, fot. P. Krawiec
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4. Niesienie krzyża 
(epizod ze św. Weroniką), 
rycina, Tpiodb Цветная,
Киш 1631, fol. 167 r.

5. Przybicie do krzyża , 
fragment ikony Męki Pańskiej, 
poł. XVII w., poch. Lipie, 
Muzeum Historyczne w Sanoku, 
fot. P. Krawiec
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6. Zmartwychwstanie, koniec XVI w., poch. Berezów,
Muzeum Narodowe we Lwowie (wg В. Г. Свенщцька, В. П. Откович. 

Украшське народнемалярство X III-X X ст оит ь , КиУв 1991, nr kat. 36)


