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Jeszcze o ikonach monogramisty C.Z.  
Przyczynek do studiów nad malarstwem 

cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza 

*

AGNIESZKA GRONEK
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

AbstrAkt

Artykuł dotyczy twórczości monogramisty C.Z., malarza ikon, działającego oko-
ło połowy XVII wieku na terenach pogranicza polsko-słowackiego. Analiza dzieł 
zdradza ważne tajniki jego warsztatu. Ukazuje wyraźnie, jak różnymi środkami 
stylistycznymi posługiwał się, malując formy małe i duże. W tych pierwszych 
przeważają wartości graficzne: linie i plamy barwne kładzione są szybko, na 
ciemną podmalówkę, a silne kontrasty między cieniami i rozświetleniami na-
dają twarzom surowy wyraz. Postaci na ikonach dużych malowane są miękko, 
a plastyczność twarzy modelowana walorowo. I choć ciemny kontur zamyka tu 
każdy niemal element, to przewaga rysów malarskich jest zdecydowana. Dopie-
ro analiza tej drugiej maniery pozwala odkryć prawdziwe umiejętności tego ma-
larza i ocenić je stosunkowo wysoko, na tle innych pracujących w XVII wieku 
na Łemkowszczyźnie warsztatów. W wyniku badań monogramiście C.Z. można 
przypisać ikony: Matki Boskiej Hodegetrii, Chrystusa Pantokratora, Archanioła 
Michała oraz Dymitra Sołuńskiego w Muzeum Parafialnym w Grybowie, ikony 
świąteczne z Berestu i grupę Ukrzyżowania w Bereście, grupę Ukrzyżowania 
i Chrystusa Pantokratora z Bielanki, Ostatnią Wieczerzę z Czyrnej, carskie wro-
ta z Matysowej i być może Matki Boskiej Hodegetrii z Klimkówki. 

Słowa kluczowe: sztuka ruska, ikony, sztuka religijna, Łemkowszczyzna

Na wspólną proweniencję warsztatową ikon znajdujących się w cer-
kwiach ruskich na Słowacji, Ukrainie i Polsce zwrócono uwagę już 
dawno. Alexander Frický, na przykład, już w 1971 roku wskazał na 
podobieństwo szesnastowiecznych ikon Ukrzyżowania ze słowackiego 
Zboju i ukraińskiej Wołczy1. Dziś wiemy, że pochodzą one ze wspól-
nego środowiska artystycznego, nazwanego przez historyków sztuki 
„kołem Mistrza ikonostasu z Nakoniecznego”, do którego zalicza się 
ponad dwieście zachowanych ikon. Nazwa ta pochodzi od twórcy iko-
nostasu z cerkwi pw. Zaśnięcia Matki Boskiej na przedmieściach Ja-
worowa. Grupę prac o podobnej stylistyce po raz pierwszy wyszcze-

1 A. Frycký, Ikony z východného Slovenska, Košice 1971, s. 11. 
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gólniła Wira Swiencicka 2, a Maria Hełytowycz bezimiennego Mistrza 
związała z Feduskiem z Sambora, którego imię zapisane zostało na 
Zwiastowaniu z Iwanicz z 1579 roku3. Frický podobnych analogii zna-
lazł dużo więcej wśród prac z XVII wieku, zwłaszcza wywodzących się 
z kręgu malarzy klucza muszyńskiego4. Z tym środowiskiem związał 
między innymi zachowane na Słowacji Ukrzyżowanie z Troczan, Mi-
chała Archanioła, Deesis i Chrystusa Pantokratora z Matysowej, Man-
dylion z Wenecji, Matysowej i Prikry. Wrota carskie i Matka Boska 
Hodegetria obecnie w cerkwi Kosmy i Damiana w Łukowie-Wenecji 
(Lukov - Venécia) pochodzą z terenów Polski. Wrota zostały ofiarowa-
ne w 1628 do cerkwi w Leluchowie przez sołtysa Piotra z żoną Anas-
tazją5, a Hodegetria w 1654 dla cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w No-
wej Wsi6. Najpełniejszy zbiór ikon tego kręgu znajduje się w cerkwi św. 
Łukasza we wsi Krywe (Krivé). Są to: Deesis, Archanioł Michał, Mat-
ka Boska Hodegetria, Chrzest Chrystusa w Jordanie, Chrystus Pan-
tokrator oraz Ukrzyżowanie. Do tego samego warsztatu Frický włą-
czył również ikonę Matki Boskiej Hodegetrii z Bogliarki i carskie wrota 
z Krużlowej, a z terenów Polski: Archanioła Michała ze Szczawnika 
i Ukrzyżowanie z Pielgrzymki7. Ikon z Pielgrzymki do dziś zachowa-
ło się tyle, że można odtworzyć niemal całą pierwotną przegrodę oł-
tarzową8. Prace innego, ale też bardzo oryginalnego, siedemnasto-
wiecznego malarza prymitywisty znajdują się na Słowacji, Ukrainie 
i w Polsce. Są to: Ukrzyżowanie z Matysowej w Muzeum Powiatowym 
w Starej Lubowni9, Mandylion z Boguszy10 i chorągiew z Matką Boską 
Hodegetrią i Zwiastowaniem z Jastrzębika w Muzeum Okręgowym 
w Nowym Sączu11, fragment Deesis z Banicy w Muzeum Narodowym 
we Lwowie12 i fragment Deesis w cerkwi św. Dymitra w Boguszy za-

2 В.І. Свєнціцька, Живопис XIV-XVI століть, [w:] Історія українського мистецтва, 
t. II, Київ 1967, s. 267-270.

3 M. Гелитович, Федуско маляр із Самбора. До проблеми атрибуції творів 
майстра, „Родовід” t. XII, (1995), s. 72-79; Eadem, Ікони XVI століття з церкви 
Святого Духа у Потеличі (Матеріали до каталогу збірки Національного музею у 
Львові), „Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка” t. ССXXХVІ, s. 320-366. 

4 Termin ten przyjął się w literaturze przedmiotu dzięki pracy: Z. Szanter, XVII-wiecz-
ne ikony w kluczu muszyńskim, „Polska Sztuka Ludowa” t. XL (1986), nr 3-4, s. 179-196. 

5 Š. Tkáč, Ikony słowackie od XVI do XIX wieku, przeł. A. Czcibor-Piotrowski, Warsza-
wa 1984, s. 196.

6 Ibidem, s. 197; A. Frycký, op. cit., s. 10. 
7 A. Frycký, op. cit., s. 11. 
8 J. Giemza, Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny, Rzeszów 2017, s. 189-190. 
9 Š. Tkáč, op. cit., s. 110-112; W. Białopiotrowicz, Zagadnienie sztuki ludowej w malarstwie 

cerkiewnym w oparciu o wybrane zagadnienia z terenu Karpat, „Polska Sztuka Ludowa” t. XL 
(1986), nr 3-4, s. 171, il. 1; H. Skorbucha, Ikonen aus der Tschechoslowakei, Prag 1971, nr 35.

10 J. Kłosińska, Icons from Poland, Warsaw 1989, nr 9.
11 Ibidem, nr 23; Р. Косів, Українські хоругви, Львів 2009, s. 119, nr 3.25.
12 В.П. Откович, Народнa течія в українському живописи XVII-XVIII ст., Київ 1990, 

s. 17; В.І. Свєнціцька, В.П. Откович, Українське народне малярство XIII-XX століть, 
Київ 1991, nr 44.
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pewne z tego samego ikonostasu. Takich przykładów dzieł powstałych 
w jednym warsztacie malarskim, a pochodzących z różnych cerkwi 
po obu stronach granicy, można wskazać znacznie więcej, zwłaszcza 
osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych. Są to głównie prace malarzy 
rybotyckich oraz z rodziny Bogdańskich13. Wszystkie te przykłady 
świadczą o długotrwałych i intensywnych kontaktach kulturowych 
w środowisku chrześcijan obrządku wschodniego zamieszkujących 
tereny podkarpackie po obu ich stronach. 

Zapewne do takich właśnie malarzy wędrujących i przyjmujących 
zlecenia w cerkwiach użytkowanych przez Rusinów na terenach pol-
skich i słowackich należał monogramista C.Z. Na swoich pracach, 
obok wielu cyrylickich napisów, pozostawiał inicjały C.Z. oraz datę 
roczną zapisaną zwykle cyframi arabskimi. Dzięki nim wiadomo, że 
malarz ten, którego szczyt twórczości przypada na połowę XVII wie-
ku, nie był analfabetą i posługiwał się dwoma językami. Niestety, 
w tym momencie nie można z całą pewnością stwierdzić, czy obie lite-
ry monogramu C.Z. należy uznać za łacińskie, czy tylko drugą (a więc 
z wymową „S. Z.”). Z jednej strony, za pierwszym rozwiązaniem prze-
mawia fakt częstego zapisu daty cyframi arabskimi i zestawianiu jej 
z tym monogramem. Z drugiej zaś strony, w czasach nowożytnych 
nie należy do rzadkości występowanie pojedynczych łacińskich liter 
w napisach cyrylickich, a litera „z” występuje zamiennie z ruską „z” 
także na ikonach wiązanych z kręgiem monogramisty C.Z. Za dru-
gim rozwiązaniem przemawia także dużo większe prawdopodobień-
stwo obecności na Podbeskidziu malarza o imieniu Stefan czy Sta-
nisław niż Cezar czy Cyprian, pamiętając, że Cyryl zapisany byłby 
raczej jako „Kirył”. 

Najwcześniej do obiegu naukowego weszły dwie jego ikony z przed-
stawieniem kapłana Aarona, z cerkwi Pokrowy Matki Boskiej w Ma-
ciejowej w Okręgowym Muzeum w Nowym Sączu14 (il. 1) i w Sary-
skim Muzeum w Bardejowie15. Wtedy jednak nie były łączone z tym 
samym twórcą. Na ikonach tych, które stanowiły zapewne wrota dia-
końskie ikonostasów, znajdują się inicjały C.Z., w obu przypadkach 
umieszczone na pektorale zawieszonym na piersi Aarona. Tu też za-
pisane zostały daty: 1656 – na ikonie w bardejowskim muzeum (po-

13 M. Przeździecka, O małopolskim malarstwie ikonowym w XIX w., Wrocław–War-
szawa–Kraków 1973. 

14 Nr inw. MNS/922/S; H. Pieńkowska, Ikony sądeckie XVII i XVIII w., „Rocznik Są-
decki” R. XII (1971), s. 567, 609; M.T. Maszczak, Ikony w zborach Muzeum Okręgowego 
w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2010, s. 214, nr 62.

15 Nr inw. H 944; H. Skrobucha, Ikonen aus der Tschechoslowakei, Prague 1971, 
nr 50; V. Grešlik, Ikony Šarišského muzea v Bardejove, Bratislava 1994, nr 32, s. 45; 
Idem, Ikony 17. storočia na východnom Slovensku, Prešov 2002, s. 29-30; B. Puskás, 
A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon Hagyomány és megú-
julás, Budapest 2008, s. 124, il. 36.
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wtórzona na stopie kadzidła) i 1657 na ikonie z Maciejowej. Analiza 
stylistyczna niestety nie utwierdza w przekonaniu o wspólnej prowe-
niencji warsztatowej, czego powodem jest znaczne zniszczenie ikony 
z Bardejowa. Zbliża je natomiast, oprócz wskazanych napisów, ikono-
grafia tego niezbyt częstego tematu, ale także sposób oddania rysów 
graficznych, zwłaszcza ornamentów na lamówkach szat, mitrze i ka-
dzidle. Najbardziej znaną ikoną sygnowaną przez tego malarza jest 
Sąd Ostateczny z Bogliarki w Słowackiej Galerii Narodowej w Braty-
sławie16. Dalsze badania stylistyczne17 powiększyły liczbę zachowa-
nych prac tego twórcy o ikonę Męki Pańskiej z Kożuchowiec w Mu-
zeum Wschodniosłowackim w Koszycach18, Pokrow Matki Boskiej ze 

16 Nr inw. O 6194 a, b, w stałej ekspozycji na zamku w Zwoleńsku; S. Tkać, op. 
cit., il. 134; V. Grešlik, Ikony 17. staročia na východnom Slovensku, Prešov 2000, nr 29, 
s. tabl. XVII; K. Chmielová, A. Kubová, A. Škoviera, Monogramista C.Z.: Posledný súd, [ka-
talog wystawy], Bratislava 2002; A. Škoviera, Ikona Strašného súdu a jej texty, „Galéria. 
Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave” 2002, s. 137-154.

17 A. Gronek, Ikona Męki Pańskiej z Kożuchowców. Odczytanie programu, analiza 
ikonograficzna i stylistyczna, rozpoznanie warsztatowe, [w:] Szczelina światła. Ruskie 
malarstwo ikonowe, red. eadem, Kraków 2009, s. 287-318; Eadem, Monogramista „C.Z.” 
(„C.З.”) – próba wyodrębnienia stylu, „Vedecký Zborník Múzea Ukrajinskej Kultúry vo 
Svidníku” t. XV (2010), s. 265-271. 

18 M. Keleti, Ikony 16.-18. Stoleti na Slovensku, [katalog wystawy], Praha 1984; 
poz. 22, il. 13; V. Grešlik, Ikony 17. Staročia…, s. 40-43; A. Gronek, Starotestamentowe 

1. Aaron, ikona z cerkwi Pokrowy Matki Boskiej w Maciejowej, Muzeum Okręgowe 
w Nowym Sączu, fot. Agnieszka Gronek
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wsi Križe w Saryskim Muzeum w Bardejowie19 oraz Zaśnięcia Mat-
ki Boskiej z kolekcji „Studion” w Muzeum Narodowym we Lwowie20. 
Ikony te pozwoliły wyodrębnić cechy składające się na indywidualną 
manierę tego twórcy. Należy ona do tzw. nurtu malarsko-plastyczne-
go występującego w sztuce cerkiewnej XVII wieku. O jego odrębności 
decydowały udane próby ukazania trzeciego wymiaru na płaszczyź-
nie, widoczne w modelowaniu bryły oraz imitowaniu przestrzenności 
krajobrazu i architektury. Iluzję tę uzyskiwano przy użyciu plamy 
barwnej i wykorzystaniu prawideł perspektywy linearnej i powietrz-
nej. Choć cechy te łatwiej odnaleźć w malarstwie takich ośrodków, 
jak: Lwów, Drohobycz, Żółkiew, Sądowa Wisznia, to, choć rzadziej, 
występują także na ikonach w cerkwiach łemkowskich. 

Twórcę podpisującego się literami C.Z. charakteryzuje oryginalna 
maniera, łącząca zarówno cechy malarskie, jak i graficzne. Pierwsze 

proroctwa i figury Krzyża Świętego na ikonie Męki Pańskiej z Kożuchowców w Muzeum 
Wschodniosłowiańskim w Koszycach, [w:] Język, literatura, kultura, historia Ukrainy, red. 
W. Mokry, Kraków 2003, s. 247-280; Eadem, On the Dependence of Western Ruthenian 
Passion Presentations on the Western Graphics in the 16th to 18th Centuries, „Series By-
zantina” t. I (2003), s. 159-178; Eadem, Ikony Męki Pańskiej. O przemianach w malarstwie 
cerkiewnym ukraińsko-polskiego pogranicza, Kraków 2007, nr kat. 17.

19 A. Frycký, op. cit., il. 48; V. Grešlik, Ikony Šarišského muzea…, nr 29, s. 41.
20 С. Дмитрух, Українське сакральне мистецтво з колекції „Студіон”, ч. II: 

У  збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шепицького, Львів 2008, s. 80. 

2. Matka Boska Hodegetria, Muzeum Parafialne w Grybowie, fot. Piotr Krawiec
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wykorzystywał przy modelowaniu odkrytych partii ciała, na których 
warstwy farby kładł delikatnie i miękko, drugie zaś przy zakreślaniu 
konturów form, ornamentów, fałdów szat. Malował temperą na desce, 
używając stosunkowo mało urozmaiconej palety barwnej: ciepłych 
brązów, ciemnej oliwkowej zieleni, jasnego błękitu, żywego oranżu. 
Zieleń modelował zwykle cytrynową żółcią, a biel i purpurę oranżem. 
Partie nagiego ciała ukazywał przez nałożenie jasnych barw na ciem-
ną podmalówkę, zostawiając jej niezamalowane fragmenty w partiach 
największych zagłębień, np. wokół oczu, dookoła nosa, wzdłuż owalu 
twarzy, w bruzdach na czole, wnętrzu małżowiny usznej itp. Charak-
teryzuje go również dbałość o detale i zamiłowanie do dekoracyjności, 
co widać w licznych ornamentach zdobiących szaty, naczynia, sprzęt 
i tło. Są one barwne, namalowane dokładnie, plastycznie, a każdy 
drobny motyw otoczony jest precyzyjnie czarnym konturem. 

Wskazane ikony są różnych rozmiarów, podobnie jak ukazane na 
nich motywy. Analiza stylistyczna pokazuje, jak odmiennymi środ-
kami posługiwał się ten twórca, malując formy małe i duże. W tych 
pierwszych przeważają wartości graficzne, co widać zwłaszcza na iko-
nach Sądu Ostatecznego z Bogliarki i Męki Pańskiej z Kożuchowiec. 
Tu małe postaci ukazywane są za pomocą linii i plam barwnych kła-
dzionych na ciemną podmalówkę z pominięciem łagodnego modelun-
ku w półcieniach. Uzyskiwane w ten sposób silne kontrasty między 
cieniami a rozświetleniami nadają twarzom surowy wyraz, a posta-
ciom charakterystyczny rys graficzny. Postaci duże, jak na ikonach 
Aarona, umieszczone w ikonostasie na wysokości oczu wiernych, ma-
lował staranniej, przy użyciu bardziej subtelnych technik. Modelując 
odkryte partie ciała, warstwy tempery kładł delikatnie i miękko, tak że 
przejścia między najgłębszymi cieniami a rozjaśnieniami są niezauwa-
żalne. Fałdy szat kształtował zaś kolorem, położonym długimi liniami 
wzdłuż grzbietów, i w poprzek – krótkimi, roztartymi lub zgrupowany-
mi w charakterystyczne wiązki w półcieniach. 

Analiza ikonograficzna wskazanych ikon pozwala zauważyć, że 
z jednej strony autor nawiązywał do schematów tradycyjnych w ma-
larstwie cerkiewnym, o czym świadczy temat Pokrow Matki Boskiej, 
Zaśnięcia Matki Boskiej, a także Sądu Ostatecznego, z drugiej zaś się-
gał po wzory zachodnioeuropejskie. Dla przykładu, choć sam zwyczaj 
ukazywania scen pasyjnych na dużych ikonach był znany w sztu-
ce ruskiej co najmniej od XV wieku, to do wykonania swojej pra-
cy dla cerkwi w Kożuchowcach malarz nie wykorzystał kompozycji 
tradycyjnych, a ryciny niemieckie, Hansa Holbeina Młodszego, Al-
brechta Dürera i Kryspina Scharffenberga 21. Aarona na ikonie z Ma-

21 A. Gronek, On the Dependence of Western…, s. 163-166; Eadem, Inspiracje twór-
ców zachodnioruskich grafiką niemiecką w XVI i XVII wieku, [w:] Eadem, Wokół Ukrzyżo-
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ciejowej i w Saryskim Muzeum ukazał zgodnie z nowożytną ikono-
grafią zachodnią, która nawiązywała do opisów w Księdze Wyjścia 
(28, 139) i w Dawnych dziejach Izraela Józefa Flawiusza (Księga trze-
cia, VII, 3-6)22. Dlatego właśnie kapłan ubrany jest w trzy różnej dłu-
gości szaty, przy czym druga, tj. środkowa, jest zakończona zawie-
szonymi chwostami w kształcie owoców granatu. Ponadto na piersi 
ma umieszczony pektorał z dwunastoma kamieniami szlachetnymi 
symbolizującymi pokolenia Jakuba, na głowie mitrę, w dłoniach ka-
dzidło i kwitnącą laskę. 

Wyszczególnienie cech składających się na indywidualną manierę 
tego twórcy w toku dalszych badań terenowych pozwoliło rozpoznać 
kolejne jego prace23. 

W Muzeum Parafialnym w Grybowie znajdują się cztery ikony, 
uchodzące do tej pory za dziewiętnastowieczne, z przedstawieniami 

wanego. Studia nad tematem Pasji w ukraińskim malarstwie ikonowym, Warszawa 2009, 
s. 64-72. 

22 J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, red. E. Dąbrowski, Poznań–Warszawa–
Lublin 1979, s. 196-199. 

23 Część badań tu przedstawionych zostało zaprezentowanych również na 22. Mię-
dzynarodowej Naukowej Konferencji „Mohylańskie Czytania” w Muzeum Ławry Kijow-
sko-Peczerskiej 7 grudnia 2017 roku. 

3. Dymitr Sołuński, Muzeum Parafialne w Grybowie, fot. Piotr Krawiec
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Matki Boskiej Hodegetrii (il. 2), Chrystusa Pantokratora, Archanioła 
Michała oraz rozpoznanego błędnie jako Jerzy, Demetriusza (Dymitra) 
Sołuńskiego 24 (il. 3). Są one duże, wprawione w podobnie opracowa-
ne snycerskie ramy, co świadczy, że pochodziły z rzędu namiestnego 
tego samego ikonostasu. Nie wiadomo, z jakiej cerkwi zostały przenie-
sione do Muzeum. Stało się to zapewne dzięki ks. Janowi Solakowi, 
proboszczowi kościoła św. Katarzyny w Grybowie w latach 1921-1961, 
który zabezpieczał ikony z pobliskich cerkwi po akcji „Wisła”25. Iko-
na przedstawiająca św. Dymitra była zapewne chramową. Nie poma-
ga to jednak w identyfikacji jej pochodzenia, ponieważ na terenach 
pobliskich w XVII wieku znajdowało się ponad dwadzieścia cerkwi 
o takim patrymonium26. Św. Dymitr ukazany jest jako młody męż-
czyzna, z długimi włosami i bez zarostu, w półpancerzu i z narzuco-
nym nań płaszczem. Ujęty został, podobnie jak pozostali święci na 
sąsiednich ikonach, na wprost, od kolan w górę, ale tylko on zwraca 
głowę w lewo, zapewne ku centrum ikonostasu. Utwierdza to w prze-
konaniu, że pierwotnie to właśnie jego wizerunek znajdował się w po-
łudniowej części rzędu namiestnego, a więc w miejscu ikony chra-
mowej. Na ważność tej ikony wskazuje również pozostawiona na niej 
sygnatura twórcy i data powstania. Na chorągwi, którą trzyma w le-
wej dłoni, ukazany jest krzyż maltański, nad nim ІС ХС, pod – НИКА, 
a jeszcze niżej dwie łacińskie litery C.Z., jakby wyrastające z wici 
roślinnej. Podobny monogram połączony z roślinnym ornamentem 
znajduje się na ikonie Sądu Ostatecznego z Bogliarki. W kompozycji 
tej powtarza się nawet raut w kształcie rombu z guzami na rogach. 
Na ozdobnym fartuchu zbroi Dymitra umieszczono datę 1656; kształt 
cyfr ją budujących przypomina zapisane na innych pracach przypi-
sywanych temu malarzowi. Dalsza analiza stylistyczna wszystkich 
czterech ikon w Muzeum Parafialnym w Grybowie i porównanie ich 
z innymi, znanymi już wcześniej, zwłaszcza z przedstawieniami Aaro-
na, pochodzącymi z rzędów namiestnych, przekonuje o ich wspólnym 
autorstwie. 

Mimo że na wszystkich wskazanych dużych ikonach malarz uka-
zał różne typy twarzy, to sposób modelowania bryły i kształtowania 
poszczególnych elementów jest bardzo podobny. Plastyczność uzyski-
wał za pomocą delikatnych przejść walorowych jasnej ochry w pół-

24 Sposób ukazania świętego na ikonie z Grybowa odpowiada nowożytnej ikono-
grafii świętego Demetriusza, vide: np. ikona ze wsi Teniatyska, dziś w cerkwi z Uhryno-
wa, następnie z Tarnoszyna w Muzeum Wsi Lubelskiej, a także ikona św. Demetriusza 
w Sakach. 

25 Relacja z 14 października 2017 roku p. Marii Filipowicz-Solarz, kustosz Muzeum 
Parafialnego w Grybowie, której bardzo dziękuję za pomoc i pozwolenie na sfotografo-
wanie ikon. 

26 H. Duć-Fajfer, Kult i ikonografia św. Dymitra z Salonik na Łemkowszczyźnie, [w:] 
Łemkowie w historii i kulturze Karpat, red. J. Czajkowski, cz. II, Sanok 1994, s. 291-310. 
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cieniach i różowych laserunków na policzkach. Nie przeszkadzało to 
mu jednak odważnie operować czarnym konturem, którym wykre-
ślał regularne owale twarzy oraz mniejsze motywy wewnątrz niej, np. 
usta z górną wargą wąską i dolną wydatną oraz grzbiet nosa, który 
płynnie łączy się z łukiem brwi wąskich, półokrągłych, jakby wy-
kreślonych cyrklem. Wrzecionowaty kształt szeroko rozwartych oczu 
podkreślił konturem podwójnym – czarnym wewnątrz, różowym na 
zewnątrz, a oba ich kąciki zaznaczył drobnymi, różowymi plamkami. 

Szaty świętych oddał i malarsko, i graficznie. Na maforionie Ma-
rii grzbiety draperii zaznaczył długimi wyraźnymi liniami, które nie-
kiedy rozlewają się w geometryczne plamy, w półcieniach poszarpane 
lub przechodzące w wiązki krótkich, porozcieranych kresek. Podob-
ne rozwiązania można dostrzec np. na mitrach Aarona z Bardejowa 
i kapłana prowadzonego przez Mojżesza na Sąd Ostateczny na iko-
nie z Bogliarki. Charakterystyczne drobne kreski, pozbierane w gru-
py, umieszczone zostały w półcieniach w poprzek fałd zielonej tuniki 
na wyżej wymienionej ikonie Aarona, a także na ikonie Męki Pańskiej 
z Kożuchowiec, w przedstawieniu proroka Ezechiela. Jest to jedna 
z najbardziej wyróżniających się cech indywidualnej maniery mono-
gramisty C.Z. Kolejną stanowi kaligraficzna dokładność w wykreśla-
niu drobnych ornamentów. Widać to zwłaszcza na ikonach świętych 

4. Narodziny Marii, Muzeum Regionalne w Nowym Sączu, fot. Agnieszka Gronek
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żołnierzy, tj. Michała i Dymitra, gdzie w taki właśnie sposób oddane 
zostały fragmenty zbroi. Ta cecha łączy grybowskie prace z ikonami 
Aarona, a także Sądu Ostatecznego z Bogliarki. Na tych pierwszych 
z podobną precyzją oddane zostały ozdobne detale mitry i kadzidła, 
na drugiej, np. złota szkatułka pokryta gęstą dekoracją w dłoniach 
jednego z patriarchów przybyłych na Sąd. Na ikonie Męki Pańskiej 
z Kożuchowiec w taki sposób oddane ornamenty zdobią koronę króla 
Dawida, dzban w Ostatniej Wieczerzy, zbroję setnika Longina, a na 
ikonie Pokrow ze wsi Križe – mitry i korony ukazanych tam posta-
ci. W wykreślaniu tych graficznych motywów na wszystkich ikonach 
zwraca uwagę drobne kreskowanie w półcieniach, przywołujące na 
myśl analogiczne rozwiązania na odbitkach drzeworytniczych. Na 
ikonie Aarona z Maciejowej dodatkowo powtarza się ornament zdo-
biący lamówkę z naprzemiennie ułożonymi okrągłymi i owalnymi ka-
mieniami, te ostatnie z doczepionymi na krzyż czterema perełkami. 

Kolejne cechy indywidualnej maniery tego twórcy uwidaczniają się 
w obrazach i formach mniejszych. Przeważają w nich wartości graficz-
ne, silne kontrasty między ciemną podmalówką a jej rozświetlenia-
mi, widoczna niedokładność i schematyczność w kształtowaniu for-
my. Właśnie te cechy pozwoliły powiększyć zasób zachowanych jego 
prac o następne, przechowywane w Muzeum Okręgowym w Nowym 
Sączu. Tu, oprócz Aarona z Maciejowej, znajduje się osiem ikon świą-
tecznych z cerkwi śś. Kosmy i Damiana w Bereście. Siedem spośród 
nich: Narodziny Marii (il. 4), Ofiarowanie w świątyni (il. 5), Chrzest 
w Jordanie, Przemienienie Pańskie, Zstąpienie do Otchłani, Wniebo-
wstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego 27, można przypisać monogrami-
ście C.Z. Ikony te do Muzeum trafiły w 1951 roku. W 1947 roku Han-
na Pieńkowska, pełniąca wtedy funkcję Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Krakowie, dostała od Ministerstwa Kultury i Sztuki po-
lecenie zabezpieczenia zabytków ruchomych z cerkwi łemkowskich, 
opuszczonych przez użytkowników po akcji „Wisła”. Zebrane obiekty 
gromadzono w stworzonej tymczasowej Składnicy Muzealnej w Mu-
szynie „u Ob. Pyrcia, ul. Armii Czerwonej 20”28. W 1950 roku pieczę 
nad nimi objęło Muzeum, a do samego Sącza przewieziono je rok póź-
niej. Wśród 394 eksponatów było: 169 ikon, 12 chorągwi, dwa kiwoty, 
trzy malowane ambony, krzyże, lichtarze, pulpity, deski po zmytych 
ikonach, puste ramy, fragmenty snycerki ołtarzowej i ikonostasowej29. 

27 Nr. inw. MNS/798/S, MNS/800/S-MNS/805/S. Tylko ikona Ofiarowanie Marii do 
świątyni (MNS/799/S) nie wyszła spod pędzla tego samego malarza. 

28 Informacja ta powtarza się na kartach katalogu muzealiów artystyczno-historycz-
nych (tzw. białych), w Muzeum w Nowym Sączu, Dziale Historyczno-Artystycznym, opi-
sujących powyższe ikony. Karty te wypełniali 7 i 8 sierpnia 1986 roku studenci KUL-u, 
m.in. Joanna Sawicka i Barbara Jankowska. 

29 M.T. Maszczak, op. cit., s. 5. 
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Cerkiew w Bereście została wybudowana w 1842 roku30, wskazane 
ikony musiały więc pochodzić z cerkwi starszej, z tej samej wsi, albo 
innej. Ze źródeł archiwalnych wiadomo, że parafia istniała tu najpóź-
niej w latach 30. XVII wieku, gdyż w 1636 notowany jest paroch z Be-
restu, Tymoteusz31, w 1647 prezbiter „Ojciec Gabriel”, a w 1662 paroch 
Stefan32. Na ikonie Narodziny Marii umieszczona została data 1653, 
tak więc, jeśli pierwotnie wykonana była dla tej cerkwi, stało się to 
zapewne za czasów parocha Gabriela. Ale równie dobrze ikony te mo-
gły zostać przeniesione tu w dowolnym czasie z innej cerkwi. 

Są one niewielkie, w przybliżeniu 30 x 25 cm, a więc i postaci 
na nich ukazane są małe, nieprzekraczające kilkunastu centyme-
trów. Tu też, podobnie jak na innych pracach przypisywanych mono-
gramiście C.Z., czarny kontur otacza owal twarzy, wyznacza granicę 
włosów, oczu, nosa oraz oddziela wargi, jasny zaś podkreśla kształt 

30 Шематизм греко-католцкого духовеньства Апостольскої Адміністрації 
Лемковщини 1936, Львів 1936, s. 34. 

31 Vide: Księga sądowa kresu Klimkowskiego 1600-1762, red. L. Łysiak, Wro-
cław 1965, s. 130, poz. 398 [za:] www.archiwum-cerkiewne-online.pl (dostęp: 12.09.2018). 

32 Szematyzm wseho klyra rusko-katoliczeskoho Eparchji Peremyszlskoj, Prze-
myśl 1879, s. 262.

5. Ofiarowanie w świątyni, Muzeum Regionalne w Nowym Sączu, fot. Agnieszka Gronek
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powiek, uszu, skroni, grzbietu i skrzydełek nosa. W zbliżony spo-
sób ukazywał on też nagie partie ciała, nakładając jasne plamy na 
ciemną podmalówkę, bez modelowania półcieni. Czynił to schema-
tycznie, co ułatwia analizę stylistyczną i rozpoznanie warsztatowe. 
Dla przykładu, podczas malowania nóg, zwykle odsłaniał półokrą-
głą linię w miejscu dolnej granicy kolana, podkreślał czernią kost-
kę i zostawiał ciemną kreskę biegnącą ukośnie przez wierzch stopy. 
W palcach wyodrębniał kłykcie i zakreślał granice paznokci, a śro-
dek dłoni rozdzielał dwiema głębokimi liniami rozchodzącymi się od 
środka nadgarstka. Na ikonach powtarzał również szereg motywów 
drobnych, np. florystyczną dekorację białych ścian w tle, sześcien-
ne gomółki w oknach, niedbale zakreślone drobne kwiaty rosnące na 
trawie, zbliżone kształty i ornamenty naczyń i sprzętu, itp. 

Dziś w dawnej cerkwi św. Kosmy i Damiana w Bereście znajdu-
je się ikonostas z XIX wieku, który wieńczy sylwetowa grupa Ukrzy-
żowania (il. 6). Oryginalny krzyż, który został zastąpiony nowszym, 
odnaleziono w 2015 roku w czasie prac dokumentacyjnych wciśnię-
ty między konstrukcję wieży a gont33 (il. 7). Wszystkie te fragmenty 
pochodzą z XVII wieku, a ich cechy stylistyczne pozwalają przypisać 

33 J. Giemza, op. cit., s. 478-479. 

6. Grupa Ukrzyżowania, cerkiew św. Kosmy i Damiana w Bereście, fot. Piotr Krawiec
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je wskazanemu monogramiście34. Świadczy o tym duże podobień-
stwo rysów twarzy do postaci na ikonach z Grybowa i Kożuchowiec, 
bliskość modelowania szat za pomocą drobnych wyraźnie pogrupo-
wanych kresek w półcieniach, sposób malowania nagich partii cia-
ła, a także kształt liter na krzyżu oraz delikatne ornamenty roślinne 
nad Christogramem. 

Bardzo podobna pod względem stylistycznym grupa Ukrzyżowa-
nia przechowywana jest obecnie w Muzeum Narodowym we Lwowie 
(il. 8). Pochodzi ona z cerkwi Pokrowy Matki Boskiej w Bielance, skąd 
trafiła najpierw do kolekcji „Studion” monasteru studytów we Lwo-
wie, a w 1945 roku do Muzeum Narodowego35. Zapewne z warszta-
tu tego malarza wyszła również ikona Chrystusa Pantokratora z Bia-
lanki, znajdująca się w tych samych zbiorach36. Wieś ta istniała 
już w 1480 roku, lokowana na prawie wołoskim, we włościach Gła-
dyszów37. W XVI wieku przeszła w ręce Branickich, a w 1599 – Potoc-

34 W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować proboszczowi ks. Stanisła-
wowi Kądziołce za pozwolenie na sfotografowanie tych ikon. 

35 С. Дмитрух, op. cit., s. 92-93. 
36 Ibidem, s. 77. 
37 S. Kuraś, Osadnictwo i zagadnienia wiejskie w Gorlickim do połowy XVI w., [w:] 

Nad rzeką ropą. Szkice historyczne, red. Z. Żarnecka, Kraków 1968, s. 73, 84.  

7. Chrystus na krzyżu, fragment, cerkiew św. Kosmy i Damiana w Bereście, 
fot. Piotr Krawiec
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kich38. Nie ma informacji na temat obecności w tych czasach we wsi 
cerkwi. Wiadomo natomiast, że w 1650 roku wzniesiono cerkiew za 
przyzwoleniem Jana Potockiego, z fundacji Jana Sztefanika39, którą 
w 1753 zastąpiono nową40. Najpewniej ikony ze starej świątyni prze-
niesiono do nowej, skoro ikonostas w XVIII wieku opisywano słowa-
mi: „Deisus per medium novum per medium antiquum decenter ta-
men sculptum, pictum et deauratum”41. Tak więc ikony we lwowskich 
zbiorach pochodzą ze starszego ikonostasu i powstały trzy lata po 
wzniesieniu cerkwi, o czym informuje data AHNG (1653)42 w napisie 
fundacyjnym umieszczonym obok nóg Longina. Pod nim zachowała 

38 A. Wójcik, Gładysze, pionierzy osadnictwa na Pogórzu, Gorlice 1948, s. 56, 66. 
39 Z. Szanter, Z przeszłości Łemkowszczyzny. Dorzecze górnej Ropy, Warszawa 2005, 

s. 136; informacja za Wizytacją z 1761, Archiwum Państwowe w Przemyśl, ABGK 19, 
s. 106.

40 Ibidem, s. 139, za Wizytacją z 1765, Archiwum Państwowe w Przemyśl, ABGK 41, 
s. 85 i Wizytacją z 1771, Archiwum Państwowe w Przemyśl, ABGK 42, s. 114.

41 Ibidem, s. 140, za Wizytacją z 1771 roku. 
42 W albumie reprodukującym po raz pierwszy te ikony datę tę odczytano jako 1753; 

vide: С. Дмитрух, op. cit., s. 93.

8. Grupa Ukrzyżowania z cerkwi Pokrowy Matki Boskiej w Bielance, Muzeum Narodowe 
we Lwowie, [za:] Севастіян Дмитрух, Українське сакральне мистецтво з колекції 
„Студіон”, ч. II, У збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шепицького, 
Львів 2008, s. 92
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się także inskrypcja C.Z., z pierwszą literą na lewo od stopy setni-
ka, niewyraźną, zwieńczoną trzema kropkami, oraz z drugą, na pra-
wo od stopy – z zamaszyście zakreśloną dolną poziomą linią, co cha-
rakterystyczne w podpisach tego malarza. Dosyć duże zniszczenia 
uniemożliwiają dokładną analizę cech stylistycznych, ale wydaje się, 
że ikony te malowane są z mniejszym pietyzmem. Zdradza to kolej-
ną cechę warsztatu malarza ikon (zapewne nie tylko monogramisty 
C.Z.), który przy obrazach umieszczonych wysoko nie starał się tak 
bardzo, jak przy zawieszanych na wysokości oczu wiernych. Orna-
menty na zbroi żołnierza i lamówkach szat świętych niewiast zostały 
znacznie ograniczone, fałdy szat poprowadzone grubo i schematycz-
nie, a w modelunku twarzy wyraźnie widać ślady pędzla. Gdyby nie 
zachowany podpis i duże podobieństwo do ikon w Bereście, przypisa-
nie ich monogramiście C.Z. mogłoby budzić wątpliwość.

W 1979 roku do Muzeum Architektury Ludowej w Lubowli ze wsi 
Matysowa przeniesiono cerkiew Archanioła Michała wraz z całym wy-
posażeniem43. Składało się ono między innymi z ikonostasu wyko-
nanego w 1763 roku przez Piotra Perehrymskiego oraz z ikon głów-
nie z XVII wieku. Obecnie wszystkie eksponowane są na ścianach 

43 Matysovské ikony, red. D. Mikulik, Lubovnia 2014, s. 38. 

9. Ewangeliści Łukasz i Mateusz z wrót carskich z cerkwi Archanioła Michała 
w Matysowej, Muzeum Architektury Ludowej w Lubowli, fot. Piotr Krawiec
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cerkwi, a w barokowy ikonostas wstawiono siedemnastowieczne car-
skie wrota wraz z ościeżami. Autorstwo programu malarskiego na 
skrzydłach, a więc medalionów ze Zwiastowaniem oraz Ewangelista-
mi, a także dekoracji kwiatowej na podłuczu wraz z przedstawieniem 
Chrystusa należy przypisać monogramiście C.Z. (il. 9). Przekonuje 
o tym analiza porównawcza zwłaszcza z postaciami na ikonie Sądu 
Ostatecznego z Bogliarki. Motywy kwiatowe zaś przypominają te na 
ikonach Aarona z Maciejowej i w Bardejowie. 

Ponadto, w cerkwi św. Paraskiewy w Czyrnej zachowała się iko-
na Ostatniej Wieczerzy44, której podobieństwo stylistyczne i ikono-
graficzne zwłaszcza do analogicznej sceny na ikonie Męki Pańskiej 
z Kożuchowiec, mimo dużego zniszczenia, przekonuje o pochodzeniu 
z warsztatu tegoż malarza. 

Dalsze kwerendy niewątpliwie wzbogacą wiedzę na temat nie-
znanej dotąd spuścizny tego malarza, ale już teraz można wskazać 
prace namalowane w zbliżonym stylu, co do autorstwa których nie 
ma pewności. Są to przede wszystkim: Chrystus Pantokrator z Bart-
nego w Muzeum „Zamku” w Łańcucie, z datą 1652 wyrytą cyfra-

44 M. Janocha, Ikony w Polsce, Warszawa 2008, il. 145; J. Giemza, op. cit., s. 200. 

10. Matka Boska Hodegetria z cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Klimkówce, Muzeum 
Historyczne w Sanoku, fot. Piotr Krawiec



Jeszcze o ikonach monogramisty C.Z.

257

mi arabskimi w tle45, Matka Boska Hodegetria z Klimkówki46 (il. 10) 
i Mandylion nieznanego pochodzenia w Muzeum Historycznym w Sa-
noku47. O tym, że maniera monogramisty C.Z. obejmowała więcej 
prac, niż można mu przypisać, świadczy ikona Paraskiewy Tyrnow-
skiej z Pętnej w Muzeum Historycznym w Sanoku, na której zacho-
wał się podpis malarza Georgia …czewskiego48. W nieco odmiennej, 
ale bliskiej manierze, wykonana została ikona Ofiarowania Marii do 
świątyni z Bonarówki49, w jeszcze innej – ikony z cerkwi św. Łukasza 
w Kunkowej50.

Jak widać, opisywana tu twórczość monogramisty C.Z. wpisuje 
się w szerszy nurt stylistyczny w malarstwie ikonowym, który był 
obecny w cerkwiach Łemkowszczyzny polskiej i słowackiej około po-
łowy XVII wieku. Niestety, na tym etapie badań nie można stwier-
dzić, czy malarz ten był twórcą scharakteryzowanej powyżej maniery 
malarsko-graficznej, czy tylko jej przedstawicielem, pewne jest nato-
miast, że opisane prace stanowią jej najliczniejszą reprezentację.
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A new perspective on the icons of the 
C.Z. monogrammist. A contribution to the 

research on Orthodox painting  
on the Russian-Ukrainian borderlands

AbstrAct

The article describes the icons of an artist identified only by the monogram 
C.Z. – a painter, who worked around the mid-17th century in the Polish-Slovak 
border areas. An analysis of his works shows the important details of his paint-
ing techniques. One can see very clearly how he used various stylistic means 
to paint small forms and large forms. The former are dominated by graphical 
values: lines and patches of colour are quickly laid on the dark underpain, and 
a strong contrast between shadows and highlights produces the strict expres-
sions of the faces. Big forms on large icons are painted softly, and the plastici-
ty of the face is modelled with hight-contrast light. Although almost every el-
ement here is enclosed in the dark outline, painting features dominate. Only 
an analysis of the latter elements of the painting style of the artist allow us to 
discover the real skills of this painter and assess them relatively well, in com-
parison with another painters working in the 17th century in the Lemko region. 

As a result of the research one can say, that monographer, C.Z. was the au-
thor of the following icons: The Mother of God Hodegetria, Christ Pantocrator, the 
Archangel Michael and Demetrios of Thessalonike in the Parish Museum in Gry-
bow, Feast Days from Berest and a Group of the Crucifixion in Berest, a Group 
of the Crucifixion and Christ Pantocrator from Bielanka, The Last Supper from 
Czyrna, the Royal Doors from Matysowa and maybe The Mother of God Hode-
getria from Klimkówka. 

Keywords: Ruthenian art, icons, religious art, the Lemko Region




