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Między Wschodem i Zachodem
W

cerkwi chór wraz z wiernymi w liturgii podczas wielkiego wejścia śpiewa: „Którzy
Cherubinów mistycznie wyobrażamy i życiodajnej Trójcy trzykrotnie
święty hymn śpiewamy, odłóżmy
wszelkie ziemskie troski”. Słowa te
zabrzmiały po raz pierwszy w języku greckim w VI w. w bazylice
Hagia Sophia w Konstantynopolu:
„Hoi ta Cheroubim mystikos eikonizontes...” Użyty w hymnie czasownik „wyobrażamy” – eikonizontes,
przywołuje słowo eikon – ikona.
Każda ikona w cerkwi przypomina, że Chrystus jest pierwszą
ikoną Boga Ojca, a skoro tak, to
każda liturgia jest ikoną liturgii
niebiańskiej, a wierni są ikonami Cherubinów, którzy śpiewają w niebie nieustanną chwałę
Najświętszej Trójcy.
Bizantyński hymn Cherubinów
po trzech stuleciach dotarł na
Morawy, wraz ze świętymi Cyrylem
i Metodym, którzy przełożyli go na
język słowiański: „Iże Cheruwimy
tajno obrazujuszcze...” Czy już
wtedy zabrzmiała ta pieśń na
terenach dzisiejszej wschodniej
Słowacji? Z pewnością słyszano
ją tutaj w XV w., kiedy z południa i wschodu zaczęli przybywać
pasterze zwani Wołochami, zaczęli zakładać swoje wsie na prawie
wołoskim i budować pierwsze
drewniane cerkwie. Sprawowana
w nich liturgia była ta sama, co
w dalekim Konstantynopolu, liturgiczne naczynia i szaty kapłanów
te same, co w Bizancjum, ikony –
podobne do tych, które od wieków
malowali Grecy. Tylko język inny,
bliski temu, którego używali osiedleni bardziej na wschód przodkowie Ukraińców.
Wołosi osiedlali się po obu
stronach zachodnich Karpat, po
obu stronach przyjaznej polsko-węgierskiej granicy. Ludność
katolicka po południowej stronie
Karpat – Słowacy, Węgrzy, Niemcy,
nazywali przybyszów Rusnakami
albo Rusnami. Polacy na północy mówili o nich Łemkowie.
Źródła historyczne piszą o nich
„Valachos seu Ruthenos” (Wołosi
czyli Rusini). Ich wioski z drewnianymi cerkiewkami w okolicach
Bardejowa, Sniny, Swidnika, aż
po Starą Lubownię, nieróżniące
się od tych ciągnących się równolegle po polskiej stronie aż po
Piwniczną, stanowiły na kulturowo-religijnej mapie tej części Europy
odrębną, najdalej na zachód
wysuniętą enklawę tradycji bizantyńskiej. Badacze wskazują na
związki
Rusnaków-Wołochów
z etnosem zachodnioukraińskim,
ze średniowieczną tradycją księ-
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stwa halicko-wołyńskiego, jednak w dawnych wiekach wiejskie
kultury ludowe, nieposiadające
współczesnej świadomości narodowej, określały swoją tożsamość
przywiązaniem do miejsca, jako
„tutejsi”. Specyficzne położenie
geograficzne Rusnaków-Łemków,
w oddaleniu od ważnych centrów
kultury prawosławnej, ukształ-

– Dymitra, Paraskewę, Mikołaja,
Michała Archanioła, tych samych,
których czcili współwyznawcy na
Bałkanach, w Mołdawii i na Rusi
Moskiewskiej.
Pokojowa koegzystencja prawosławnych Rusnaków i Łemków
w ramach katolickich monarchii, w obliczu kulturowej przewagi Zachodu, prowadziła jed-
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towało model kultury tradycjonalistycznej i izolacjonistycznej,
a zarazem coraz bardziej otwierającej się na wpływy dominującej
kultury kręgu łacińskiego, na południu – słowacko-węgierskiej, na
północy – polskiej. Kultura i sztuka
Rusnaków-Łemków odznacza się
dużą spoistością pomimo istniejącej granicy politycznej i przynależności do różnych metropolii cerkiewnych. Najstarsze zachowane
na tym terenie ikony pochodzą
z XVI w. Są one wierne bizantyńskiemu kanonowi i nie różnią się
od tych po stronie polskiej i ukraińskiej. Przedstawiają świętych
ze scenami z życia w klejmach
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nych i drugich w kierunku unii.
W Kościele katolickim, przeżywającym po Soborze Trydenckim czas
duchowego odrodzenia i religijnej
ekspansji, tendencje unijne były
bardzo silne. Nawiązywały one
do wcześniejszych unii zawartych
z Kościołem greckim na soborze
w Lyonie (1274 r.) i we Florencji
(1439 r.), które jednak okazały się
nietrwałe. W 1596 r. w Brześciu
Litewskim część prawosławnej hierarchii w Rzeczypospolitej zawarła
unię ze Stolicą Apostolską. Jej
sygnatariusze, zwani odtąd unitami, uznawali zwierzchnictwo Ojca
Świętego, zachowując własny
język i wszystkie dotychczasowe

obrzędy i zwyczaje liturgiczne.
Unia Brzeska stała się modelem
dla późniejszych unii w Królestwie
Węgierskim, a potem w Monarchii
Habsburskiej i w innych krajach.
Pół wieku później, w 1646 r., zawarta została unia w Użhorodzie,
obejmująca ludność prawosławną na terenie zbliżonym do
dzisiejszej wschodniej Słowacji.
W 1664 r. podobną unię zawarto w Mukaczewie, obejmującą
wyznawców prawosławia z terenów Zakarpacia, a w 1700 r. w Alba
Iulia z Siedmiogrodu. Z biegiem
czasu postępy unii w każdym
z tych rejonów były znaczne, choć
nigdy nie powstała jednolita struktura administracyjna. W XVIII w.
cała ludność Rusnacka należała
do Kościoła unickiego.
Unia z Rzymem oraz bezpośredni kontakt z kulturą zachodnią
przyspieszyły proces okcydentalizacji sztuki cerkiewnej. Miejscowa
tradycja przekształcała bizantyńskie wzorce na zachodnią modłę,
tworząc w architekturze drewnianych cerkwi, malarstwie ikonowym i rzemiośle artystycznym
niepowtarzalną syntezę Rzymu
i Konstantynopola, zabarwioną lokalnym kolorytem. Ludowy
prowincjonalizm przedziwnie
współgra tu z ortodoksyjnym uniwersalizmem, wyrażającym się
w strukturze i programie ikonograficznym całości i każdego detalu. Najcenniejsze, zachowane do
dziś cerkwie wschodniej Słowacji
pochodzą właśnie z tego okresu
– z drugiej połowy XVII i z XVIII w.
Trójdzielne, osiowe, najczęściej
zwieńczone nad babińcem wysoką wieżą, widziane od zachodu
przypominają kościoły. Posiadają
one często pełny oryginalny
wystrój – ikonostasy, ikony, krzyże procesyjne, świeczniki, niekiedy polichromie, a także przejęte
z tradycji zachodniej – ołtarzyki
boczne i ławki.
W końcu XVIII w., po pierwszym rozbiorze Polski, wszyscy
Rusnacy-Łemkowie znaleźli się na
ponad 120 lat w granicach jednego państwa – Austrii, a później
Austro-Węgier. Na oznaczenie
wszystkich unitów w Cesarstwie
Maria Teresa wprowadziła określenie „grekokatolicy”. Dwór wiedeński popierał Cerkiew greckokatolicką, jednak w XIX w. jej energie
twórcze zaczęły się wyczerpywać. Sprzyjała temu centralizacja
wielu szczebli życia cerkiewnego,
również sztuki. Malarstwo ikonowe zaczęło upodabniać się do
malarstwa zachodniego i zatracać swoją tożsamość. Wprawdzie
odnawiano i budowano nadal tra-
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1. Św. Dymitr, ikona z połowy XVIII w.,
Rovne

wcieleni do Cerkwi prawosławnej.
Kościół unicki wyszedł z podziemia po praskiej wiośnie 1968 r.,
a pełną niezależność otrzymał
dopiero w 1989 r. Widocznym
śladem istniejących podziałów
i napięć wyznaniowych są dzisiaj
stojące lub wznoszone w wielu
wioskach i miasteczkach, nierzadko obok siebie, cerkwie dwóch
wyznań obrządku bizantyńskiego
– unickie i prawosławne.
Z oświetlonych świecami
wnętrz jednych i drugich cerkwi
wznosi się do nieba ta sama,
co przed wiekami pieśń: „Którzy
Cherubinów mistycznie wyobrażamy i życiodajnej Trójcy trzykrotnie święty hymn śpiewamy,
odłóżmy wszelkie ziemskie troski”.
Wysoko w górze, gdzie nie sięgają już narodowe ani wyznaniowe
podziały, łączy się ona z pieśniami
płynącymi z katolickich i ewangelickich kościołów w jeden radosny hymn: „Abyśmy mogli przyjąć
króla wszechświata, którego niewidzialnie na tarczach niosą zastępy
aniołów. Alleluja, Alleluja, Alleluja.”

2. Św. Archanioł Michał, połowa XVI w.

dycyjne cerkwie drewniane, ale
coraz częściej wznoszono nowe,
murowane, na podstawie opracowanych w Wiedniu typowych projektów, w których zanikały tradycje
własnego budownictwa.
Większość zabytkowych drewnianych cerkwi we wschodniej
Słowacji pochodzi z XVII i XVIII w.
Zachowało się ich ponad trzydzieści. Ani tragedie obu wojen
światowych, ani kasata unii przez
czechosłowackie władze komunistyczne i przejęcie świątyń przez
Cerkiew prawosławną, nie spowodowały wielkich ubytków w liczbie ani wystroju świątyń. Pod tym
względem słowackie cerkiewki i ich
wnętrza miały więcej szczęścia
niż ich siostry po polskiej stronie,
w znacznej mierze zdewastowane lub ograbione po przesiedleniu
ludności ukraińskiej w 1947 r. w ramach akcji „Wisła”. Wiele cennych ikon zostało zabezpieczonych w muzeach w Bardejowie,
Swidniku, w Słowackiej Galerii
Narodowej w Bratysławie, sześć
cerkwi wraz z wyposażeniem przeniesiono do skansenów w Swidniku,
Bardejowskich Kupelach, Starej
Lubowni, Humennem i Koszycach.
Od zakończenia pierwszej
wojny światowej ludność rusnacko-łemkowska oraz związane z nią
zabytki sztuki cerkiewnej dzielą
granice trzech, a nawet czterech
państw. Ten w miarę jednolity
mikroregion artystyczny obejmuje oprócz północno-wschodniej
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Słowacji, południowo-wschodnią
Polskę, zachodnią (zakarpacką) Ukrainę oraz – częściowo
– wschodnie Węgry. W minionym
stuleciu ruska ludność tych ziem
ulegała w poszczególnych krajach
procesom językowej i kulturowej
asymilacji – słowianizacji, polonizacji, madziaryzacji i ukrainizacji.
W trzech pierwszych przypadkach

jedynym wyróżnikiem pozostała greckokatolicka tożsamość
wyznaniowa.
Dramatyczne losy Kościoła unickiego w czasach dyktatury komunistycznej w każdym z tych krajów
były okupione wieloma ofiarami.
W Czechosłowacji Kościół greckokatolicki został zdelegalizowany
w 1950 r., a wierni przymusowo

Na początku 2008 r. w Państwowym
Muzeum Archeologicznym w Warszawie czynna była wystawa „Między
Wschodem i Zachodem. Ikony ze
Słowacji”, przygotowana przez warszawskie Muzeum Archeologiczne
i Muzeum Szariskie w Bardejowie na
Słowacji. Kolejną prezentację zabytków
związanych z Kościołem greckokatolickim na Słowacji stanowi wystawa
„Świat karpackich świątyń”, która do
10 lutego br. czynna była w Warszawie,
a teraz zagości w innych miastach
Polski (zob. „Spotkania z Zabytkami”,
nr 1, 2009, s. 34).

IKONY W POLSCE

2008 r. warszawskie wydawnictwo ARKADY opublikowało książkę
Michała Janochy Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności. Autor, ksiądz, historyk sztuki i teolog, profesor Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest też kierownikiem Katedry Historii
Kultury Chrześcijańskiego Wschodu. We wstępie do publikacji czytamy:
„W najszerszym znaczeniu terminem «ikona» można określić każdy obraz
wykonany dowolną techniką, jednak w historii sztuki ikona jest wizerunkiem
sakralnym związanym z tradycją chrześcĳańskiego Wschodu, wykonanym
najczęściej na desce techniką enkaustyczną lub temperową, według określonego wzoru. W niniejszej książce będziemy używać pojęcia «ikona»
w tym węższym znaczeniu, przeciwstawiając je pojęciu obrazu religĳnego związanemu z tradycją zachodnią”.
Publikacja podzielona została na dwie części. W pierwszej części przedstawiono historię ikon i podzielono je na
cztery grupy: ikony z terenów dawnego państwa polsko-litewskiego, nazywane zachodnioruskimi, ukraińskimi lub
białoruskimi; ikony rosyjskie (w tym staroobrzędowe); ikony
spoza Rosji (przede wszystkim z Grecji i Bałkanów) oraz ikony współczesne, powstałe w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
Druga część książki, nazwana Galerią ikon, stanowi przegląd najważniejszych tematów ikonograficznych. Poznajemy
ikony: Trójcy Świętej i Chrystusa, Matki Boskiej, świąteczne (będące ilustracją pewnych ewangelicznych wydarzeń
z życia Jezusa i Maryi), ikony świętych (a także proroków
i apostołów) oraz symboliczno-alegoryczne. W całej publi-

kacji zamieszczono ponad 300 doskonałej jakości reprodukcji ikon, które
pochodzą z 24 muzeów i 40 świątyń prawosławnych, unickich, rzymskokatolickich oraz z kolekcji prywatnych. Aby wszechstronnie ująć temat, autor
przedstawił zarówno bardzo znane arcydzieła, jak i ikony o małej wartości
artystycznej, naiwne, ale mające swoisty urok, czasem pokazywane po raz
pierwszy.
Książka jest wydana jak luksusowy album. Grafik i autor projektu, Maciej Buszewicz, oprawił ją w złoto, złote są obramienia kart, tytuły rozdziałów i śródtytuły, a nawet paginy. Maciej Buszewicz zaprojektował również
czcionkę wzorowaną na cyrylicy, którą złożone zostały wszystkie tytuły.
Staranna szata graficzna nadaje książce wygląd... ikony.
Wszystkie walory publikacji zostały docenione – „Magazyn
Literacki KSIĄŻKI” uznał ją Książką Roku 2008 w kategorii
Sztuka.
Na końcu publikacji zamieszczono katalog ilustracji,
słownik terminów cerkiewnych występujących w tekstach,
indeks tematów, miejscowości i osób oraz bibliografię.
Warto nabyć ten wspaniały album nie tylko dla przeżycia
estetycznego, ale również dla usystematyzowania naszej
wiedzy dotyczącej tematu.
Książka w cenie 129 zł dostępna jest w większych księgarniach i bezpośrednio u wydawcy (Wydawnictwo ARKADY, 00-344 Warszawa, ul. Dobra 28, tel. księgarni wysyłkowej
022 828-68-47, tel. księgarni firmowej 022 828-40-20, e-mail:
info@arkady.com.pl, www.arkady-info.eu).
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