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Walki, tortury, kary... czyli przemoc w ikonie 
 

Brzmi to do  paradoksalnie: przemoc w ikonie, bo przecie  ikona stanowi 

sacrum, które jest nie do pogodzenia ze zjawiskiem przemocy. Je eli istniej  w ikonach 

ilustracje przemocy – a istniej  –to jednak nigdy przemoc nie jest ukazywana dla samej 

przemocy. Przedstawiaj c bowiem nawet sceny tortur, krwawych kar czy walk, ikona 

nadaje owej wizualizacji przemocy cz sto g bszy od dos ownego sens alegoryczny i 

moralny. 

 

 wi ci wojownicy w walce 
Refleksj  t  nale y  zacz  od  postaci  w.  Jerzego,  który  zas yn  w  sztuce  

zarówno kr gu aci skiego, jak i prawos awnego, jako wojownik-zwyci zca. Zwyci stwo 

w. Jerzego nad smokiem ikona ukazuje w dwu wariantach: w szym i szerszym. 

Wariant  w szy  tematu  ogranicza  si  do  wyobra enia  w.  Jerzego  na  koniu,  smoka,  

groty tudzie  cz sto wy aniaj cej si  z segmentu nieba manus Dei, natomiast wariant 

szerszy „dodaje” do tego przedstawienia np. symbolizuj  miasto baszt  z par  

królewsk  (a tak e np. bojarami, wojskiem itd.), oraz królewn , ci gn  na pasku swej 

sukienki pokonanego smoka ku bramom grodu. Wariant w szy reprezentuje np. 

nowogrodzka  ikona  z  XIV  w.,  ukazuj ca  w.  Jerzego  w  momencie  zadawania  or em  

zwyci skiego ciosu pe zn cemu z ciemnego otworu groty (symbolizuj cej piek o) 

smokowi1. Gdy chodzi natomiast o wariant szerszy, wska my np. ikon  pochodz  z 1 

                                                             
1 Motyw takiej walki w sztuce si ga do staro ytno ci. Warto tutaj wskaza  np. na mozaik  otoczakow  z 
Olintu  z  1  po owy IV  w.  p.  n.  e.,  na  której  ukazana  zosta a  walka  wyobra onego konno Bellerofonta  z  
Chimer .  Kompozycja  ta  jest  bli niaczo  podobna do  przedstawie w.  Jerzego w walce  ze  smokiem w 
malarstwie ikonowym. Por. E. Papuci-W adyka, Sztuka staro ytnej Grecji. Warszawa-Kraków 2001, s. 
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po owy  XIV  lub  pocz tku  XVI  w.  z  Nowogrodu,  na  której  -  oprócz  sceny  przemocy  

wzgl dem z a - pojawia si  libijska królewna, tudzie  baszta z par  królewsk 2, czy te  

na pó niejsz , gdy  datowan  na 1667 r., ikon  bu garsk 3. Na owej bu garskiej ikonie 

smok nie zajmuje biernej postawy wobec w. Jerzego, a wr cz przeciwnie - usi uje 

zaatakowa  swego pogromc . W omawianym wizerunku, jak i w wielu innych tego 

imienia,  wysi ki  smoka  wyra aj  si  w  zianiu  ogniem  z  otwartego,  uz bionego  pyska,  

przy jednoczesnym skierowaniu ba ku wi temu i jego wierzchowcowi, tudzie  w 

opleceniu tylnej nogi konia ogonem w celu obalenia wierzchowca wraz z je cem na 

ziemi .  Podobnie  t  scen  ukazuje  te  ikona  z  pocz tku  XVI  w.  z  cerkwi  p.  w.  

Przemienienia w Neredicy4, a tak e wenecka ikona z ok. 1500 r.5. Niekiedy smok zdaje 

si  unika  gro nego ciosu, co ukazuje np. rosyjska, dziewi tnastowieczna, czterodzielna 

ikona Ukrzy owanie Chrystusa z Matk  Bo  Kaza sk  i wi tymi, napisana w 

warsztacie prowincjonalnym6, czy te  ikona Ukrzy owanie Chrystusa z Matk  Bo  

Gruzi sk  i wi tymi, równie  datowana na XIX w. i równie  pochodz ca z rosyjskiego 

warsztatu prowincjonalnego7. 

Najcz ciej na ikonach w. Jerzy zwyci zca (vel: w. Jerzy zabijaj cy smoka) 

wyobra ony  jest  sam  moment  wbicia  or a  w  pysk  smoka.  Tak  dzieje  si  np.  na  

mosi nej, starowierskiej ikonie z centralnej Rosji, datowanej na prze om XIX i XX w. 

Smok jednak nie daje za wygran  i tak e tutaj – mimo swej kl ski - zionie jeszcze 

ogniem8. Ma on w czasie zadawania ciosu tak e otwarty pysk, co ukazuje równie  np. 

ikona z 2 po owy XVIII w.9.  

                                                                                                                                                                                   
330. Il. 245. 
2 Novogorod icons 12th-17th century. Leningrad 1983, il. 33 oraz Il. 34.  
3 O. Popova, E. Smirnova, P. Cortesi, Ikony. Prze . T. ozi ska. Warszawa 2000, s. 105. 
4 M. Quenot, Ikona i kosmos. Inne spojrzenie na dzie o stworzenia. Prze . H. Paprocki. Bia ystok 2007, s. 
40. 
5 O. Popova, E. Smirnova, P. Cortesi, Ikony, s. 97. 
6 Ikony. Przedstawienia maryjne z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Warszawa 2004, s. 89. 
7 Ibidem, s. 97: il. 20. 
8 Zeszyty Muzeum Warmii i Mazur. Sztuka staroobrz dowców.  Pod red. J.Cyga skiego. Olsztyn 1999, s.  
65: il. 20. Por. te  ikona lwowska z 2 po owy XVI w.:  (  I ) CXM, B. Pa a, 

 i a i ip  -c  C . oc a O py , . . W: 
Zachodnioukrai ska sztuka cerkiewna. Materia y z mi dzynarodowej konferencji naukowej cut-Kota  
17-18 kwietnia 2004 roku. Pod red. J. Giemzy. cut 2004, s. 191, il. 14. 
9 Cerkiew – wielka Tajemnica. [Sztuka cerkiewna od XI wieku do 1917 roku ze zbiorów polskich. Katalog 
wystawy zorganizowanej przez Muzeum Zamek Górków w Szamotu ach i Muzeum Pocz tków Pa stwa 
Polskiego w Gnie nie. Kwiecie -sierpie  2001]. Gniezno 2001, il. 70. 
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Niekiedy zamiast smoka pojawia si  w . Tak rzecz ukazuje np. ikona ukrai ska 

autorstwa O. Mazuryka, napisana w 1988 r. Na ikonie tej w. Jerzy stacza walk  z 

uskrzydlonym w em (brak ap), którego kolor skrzyde  odpowiada barwom skrzyde  

mocy niebia skich10. Je eli ju  mowa o owym atrybucie zarówno niebia skich 

pos ców jak i demonicznych si , warto wskaza  tutaj na krakowsk  ikon  z ko ca XVI 

w., gdzie czerwone skrzyd a smoka s  w rzeczywisto ci obliczem Hadesu 

(symbolizuj cego piek o). Na owego smoka zamierza si w. Jerzy ju  nie lanc , ale 

mieczem11. 

Niekiedy w jednej przestrzeni ikony umieszczone s  dwa cuda w. Jerzego: 

oprócz walki ze smokiem (lub w em) pojawia si  malarska wizja uratowania z niewoli 

przez  w.  Jerzego  m odego  je ca  z  Mityleny.  W  zwi zku  z  tym,  e  tego  typu  

kompozycje s  niecz sto spotykane, wska my na jedn  z nich, mianowicie na ate sk  

ikon  z XVI w., pochodz  z Kapadocji12. W jednej przestrzeni ukazano tutaj dwa 

sprzeczne – gdy chodzi o ide  – przedstawienia: u miercenia i ocalenia. Skierujmy 

jednak uwag  ku scenie ilustruj cej zwyci stwo w. Jerzego nad smokiem. Bestia ma 

mianowicie uszy po one po sobie. Ten gest nie jest bez znaczenia – gdy , jak to jest 

przyj te u wielu zwierz t – sygnalizuje gotowo  do ataku. Na t  gotowo  wskazuje 

tak e skierowanie przez smoka ba ku wi temu i jego wierzchowcowi, np. na 

gruzi skiej ikonie z prze omu XI i XII w.13. 

Warto tak e dopowiedzie , i  walka w. Jerzego ze smokiem zosta a wpisana w 

inne ikony, staj c si  w tym przypadku tematem niesamodzielnym. Wska my np. na 

ikony maryjne: Azowska, np. z pocz tku XVIII w. ze szko y moskiewskiej14, tudzie  

                                                             
10 . , . [ ].  2003, s. 122. 
11 B. Gumi ska, Galeria „Sztuka cerkiewna dawnej Rzeczypospolitej”. Kraków 2008, s. 56. 
12 Por. P. Grotowski, The Legend of St. George Saving a Youth from Captivity and its Depiction in Art. 
„Series  Byzantina”.  T.  1.  Warszawa  2003,  s.  66:  il.  7.  Podobnie  rzecz  ukazuje  ikona  z  2  po owy  XIX  w.  
(ibidem, s. 74: il. 9). 
13 Chrystus wybawiaj cy. Teologia wi tych obrazów. Pod red. A. A. Napiórkowskiego. Kraków 2003, il. 
15. 
14 Obraz i przyroda. [Materia y z Konferencji „Obraz i przyroda” KUL 6-8 pa dziernika 2003]. Pod red. M. 
U. Mazurczak, J. Patyry, M. ak. Lublin 2005, tabl. XXII, il. 6. Por. J. Charkiewicz, Tob  raduje si  ca e 
stworzenie... Ikonografia Matki Bo ej w Prawos awiu. Warszawa 2007, s. 16. Na ikonie Azowska (po owa 
XVIII w.) zwierz ca hybryda, ukazana w dolnej cz ci wizerunku, miota z oczu czerwone b yskawice, 
ra c nimi jab ko królewskie, trzymane w szponach przez dwug owego or a (god o rosyjskie). Ibidem. 
Por. G. Kobrzeniecka-Sikorska, Ikona, kult, polityka. Rosyjskie ikony maryjne od drugiej po owy XVII 
wieku. Olsztyn 2000, s. 191, il. 5. Por. J. Charkiewicz, Tob  raduje si  ca e stworzenie..., s. 15-16. 
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Gieorgijewska (sam temat wpisany jest w imi  ikony), gdzie walka toczy si  u stóp 

Marii15. Dodajmy te , e cz sto obok w. Jerzego pojawiaj  si  – równie  zaanga owani 

w  walk  –  inni  wi ci  wojownicy.  Dzieje  si  tak  np.  na  pochodz cej  z  po owy  XV  w.  

ikonie, by  mo e autorstwa A. Akotantosa, na którym to wizerunku w. Jerzy przebija 

óczni  w a, podczas gdy w. Merkuriusz u mierca ni  cesarza Juliana Apostat 16. 

Nale y tutaj dopowiedzie , e smok b  w  – czy to w ikonach ukazuj cych 

w. Jerzego, czy np. archanio a Micha a – rozumiany jest przede wszystkim jako symbol 

szatana. Skrzyd a smoka lub w a wskazuj  natomiast na dawn  anielsk  natur  z ego 

ducha. S  to skrzyd a ptasie b  skrzyd a nietoperza. Niektóre zreszt  ptaki jak i 

nietoperze uchodzi y w bestiariuszach za symbole z a, szatana i grzechu. Natur  

diabelsk  smoka czy w a (ale te  diab a przedstawianego w postaci „ludzkiej”) 

akcentowano  i  akcentuje  si  –  tak e  w  ikonach  –  nie  tylko  przez  dodanie  hybrydzie  

symbolizuj cej z o i szatana skrzyde  czy pazurów b  silnie i ostro uz bionego pyska, 

ale  równie  poprzez  dodanie  jej  ogonów  czy  rogów.  Tak  rzecz  ukazuje  np.  

dziewi tnastowieczna ikona (z czterema wizerunkami wi tych) z prowincjonalnego 

warsztatu rosyjskich starowierców17. Jednak e w przypadku hagiografii w. Jerzego 

mówi si , e de facto owym smokiem czy w em, z którym toczy  walk wi ty, by a 

panika powsta a w ród chrze cijan wskutek krwawych prze ladowa  w epoce cesarza 

Dioklecjana. w. Jerzy by  w tym czasie rzymskim oficerem, a wkrótce potem po 

siedmioletnich torturach poniós  m cze sk mier 18. 

Drugim najbardziej popularnym w kulcie prawos awnym wi tym, tak e 

kieruj cym si  na ikonach przemoc , jest w. Demetriusz, zwany równie w. Dymitrem 

So skim19. w. Demetriusz nie pokonuje jednak or em smoka czy w a, ale 

zwyci a ludzk  posta , któr  ró norako interpretowano. Wska my chocia by na 

                                                             
15 J. Charkiewicz, Tob  raduje si  ca e stworzenie..., s. 60. 
16 R. Cormack, Malowanie duszy. Ikony, maski po miertne i ca uny. Prze . K. Kwa niewicz. Kraków 1999, 
s. 225, il. 71. Por. Christopher Walter, The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition. [b. m.] 2003, il. 
68.  
17 G. Kobrzeniecka-Sikorska, Ikony staroobrz dowców w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur. Olsztyn 
1993, s. 190. Il.: s. 191. 
18 M. Bielawski, Blask ikon. Kraków 2005, s. 141. 
19 Szerzej  na  temat:  D.  Adamek,  Posta wi tego Demetriusza. Rozwój jego kultu w redniowiecznej 
Bu garii do ko ca XVI wieku, z uwzgl dnieniem róde  ikonograficznych. W: wi ci i wi to  u korzeni 
tworzenia si  kultury narodów s owia skich. Pod red. W. St pniak-Minczewy, Z. J. Kijasa. Kraków 2000, s. 
120-121. 
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krete sk  ikon  z po owy XVII w., na której wi ty – tak e ukazany konno – wbija lanc  

w szyj  swego przeciwnika20. W owym przeciwniku, niejako uosabiaj cym z o, dramat, 

cierpienie, terror, okupacj , postrzega si  cesarza Maksymiana (który kaza  przebi  

óczni  osadzonego w wi zieniu w. Demetriusza), bu garskiego mo now adc  

Ka ojana, b  tureckiego agresora i okupanta21. Na wspomnianej ikonie posta  le ca 

pod brzuchem i kopytami konia, usi uje os oni  si  – lecz bezskutecznie – przed ciosem 
22. Warto jeszcze wskaza  na tryptyk Matka Bo a Ró a Niewi dn ca oraz wi ci 

Jerzy i Demetriusz z 1754 r. z pó nocnej Grecji23, który ukazuje na jednym ze skrzyde  

w. Demetriusza zabijaj cego cesarza Maksymiana (godno  tej postaci mo na 

rozpozna  po braku turbanu i zarostu, posiadaniu butów rzymskich i tuniki, tudzie  

czerwonego p aszcza). Tak e tutaj w. Demetriusz zosta  wyobra ony konno na 

czerwonym wierzchowcu. Po przeciwnej natomiast stronie tryptyku, na trzecim jego 

skrzydle, znajduje si  posta w. Jerzego zwyci aj cego smoka24. 

Z innych wojowników pos uguj cych si  przemoc  w ikonie wymie my 

chocia by  w.  Teodora  Stratilatesa  i  w.  Teodora  Tyrona.  Pierwszy  z  nich  zosta  

wyobra ony np. w fresku z kaplicy p. w. Trójcy wi tej na zamku w Lublinie, jako 

cz owiek stoj cy na ciele smoka, z oszczepem w prawej r ce, za  lew  r  

przytrzymuj cy miecz zawieszony u pasa. Zwyci ony smok zwraca ku temu wi temu 

swoje  „martwe”  oczy  i  zion cy  ogniem,  otwarty  pysk25. Stratilatesowi niekiedy 

towarzyszy w. Teodor Tyron. Znajdziemy go np. na ikonie Cud w. Teodora Tyrona N. 

Sawina z XVII w. z Petersburga, na której oswabadza z pazurów smoka w asn  matk , 

zadaj c wielog owemu, wy aniaj cemu si  z czarnego otworu piekielnej otch ani 

stworowi cios mieczem26.  

                                                             
20 Te  por. ikona grecka z prze omu XVII i XVIII w. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy. Prze . 
M. Smoli ski, H. Paprocki. Warszawa 2007, s. 198. 
21 Por.  D. Adamek, Posta wi tego Demetriusza, s. 129-132. Por. ,  

 XV-XVII . W:  VI-XX . . T. B. Moucee .  2002, s. 
187, il. 31. Jest to ikona z 1617 r. z Wielkiego Tyrnowa w Bu garii. Tam e, s. 187. 
22 Niebia ski splendor. Ikony greckie z kolekcji Emiliosa Velimezisa. Kraków 2007, s. 20, il. 13. 
23 Ibidem, s. 29, il. 26. 
24 Ibidem, s. 29. Pope niono tutaj pomy  w odczycie imienia: zamiast w. Jerzy mamy t umaczenie: w. 
Grzegorz. 
25 Dionizjusz z Furny, Hermeneia czyli obja nienie sztuki malarskiej. Prze . I. Kania. Kraków 2003, s. 206, 
il. 61. 
26 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, s. 93. 
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Warto tak e skierowa  spojrzenie na przedstawienia ukazuj ce w. Nikit  (vel: 

Nicetas). Wska my chocia by na tryptyk z ok. 1700 r., na którym lew  r w. Nikita 

przytrzymuje diab a, natomiast praw  zadaje mu cios27. Na ikonie lwowskiej w. Nikita 

i diabe , datowanej  na  po ow  XVI  w.,  wi ty  ów  zamierza  wzi  diab a  w  cuchy,  

trzymane w prawej r ce28. Mamy tak e na ikonach ukazuj cych zreszt  nie tylko tego 

wi tego zawoalowan  przemoc. Wyra a j  np. ikona ukazuj ca w. Nikit  na tronie 

koronowanego przez anio a. wi ty opiera obute nogi (jest to symbol ujarzmienia i 

zapanowania) na ciele dwug owego smoka, stanowi cego zoomorficzny „obraz” 

demona29. Tak w nie wyra a si  „bezkrwawa przemoc”. 

Przywódc  wojsk anielskich i wi tych wojowników w malarstwie ikonowym 

jest oczywi cie archanio  Micha . On równie  pos uguje si  przemoc , by m. in. 

ujarzmi  smoka,  ale  równie  w  celu  np.  zniszczenia  Sodomy.  Archanio  ten  zosta  

ukazany w momencie wbijania harpuna w plecy le cego na brzuchu demona, np. w 

polu centralnym (kowczegu) ikony Archanio  Micha , archistrateg (wódz) zast pów 

niebia skich, otoczony scenami czynionych przez niego cudów z XIX w. z W odzimierza. 

Demon ów znajduje si  w wodach, których odm ty – w symbolice starotestamentowej 

–  by y  miejscem  zamieszkiwania  smoków  i  innych  istot  „z  piek a  rodem”.  Warto  

dopowiedzie , e równie  smok, pokonany przez w. Jerzego (por. wy ej), mia  

zamieszkiwa  jezioro w Kapadocji. Wskazana wy ej ikona, ukazuj ca zwyci stwo 

archanio a Micha a nad smokiem, stanowi zarazem wizj  pocz tku S du Ostatecznego, 

gdy  archanio  ten zosta  na niej wyobra ony w momencie d cia w tr 30. 

Archanio  Micha  odnosi si  na ikonach z przemoc  do niektórych osób i miast. 

Wska my np. na siedemnastowieczn  ikon  Cud archanio a Micha a w monasterze 

Dochiariu na Atos o proweniencji bu garskiej b  macedo skiej. Ikona ta stanowi 

ilustracj  legendy, opowiadaj cej o uratowaniu przez archanio a Micha a w sposób 

cudowny pewnego m odzie ca, oraz o ukaraniu m czyzny, który zamierza  owemu 

                                                             
27 M. Szczepa ski, W. Górny, Stra nicy Kanonu. Nieznane oblicza rosyjskiej sztuki sakralnej XVIII i XIX 
wieku ze zbiorów Muzeum – Zamek Górków w Szamotu ach. [br. m.] 1999, il. LXXVI. 
28 L. Miljajewa, Ikony. Warszawa 2007, s. 122.  
29 C. Walter, The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition, il. 61. 
30 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy,  s.  178-179. Por.  ikona rosyjska z XIX w.,  s.  180. Por.  
tak e ikona z ko ca XVIII w. Por. M. Szczepa ski, W. Górny, Stra nicy Kanonu, il. XVII. 
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odzie cowi odebra ycie. Kar  by a mier : archanio  Micha  przedstawiony zosta  

na omawianej ikonie w momencie przebijania zwi zanego z oczy cy mieczem. Mamy 

te  i tutaj do czynienia z obrazem archanio a stoj cego na ciele z oczy cy. Z podbrzusza 

le cego, zwi zanego cz owieka, w którym nadal tkwi miecz, p ynie krew31.  

Gdy  chodzi  natomiast  o  niszczenie  miasta  Sodomy  przez  archanio a  Micha a,  

wska my chocia by na szesnastowieczn  ikon  w. Micha  Archanio  i jego czyny z 

Bardziejowa. Scen  zniszczenia miasta ukazuje na tej ikonie jedno z klejm 

(przedstawienie na „obramieniu” ikony). Archanio  uderza w óczni  w miasto, które 

zapada si  pod wp ywem tego ciosu w otch 32. Tak samo to wydarzenie ukazuje inna 

owacka ikona, równie  szesnastowieczna, pochodz ca z miejscowo ci Uliczske 

Krywe33. Jeszcze inne klejmo ikony z Uliczskych Krywych przedstawia archanio a 

Micha a w momencie unicestwiania wojsk faraona w Morzu Czerwonym34. 

Archanio  Micha  potrafi na ikonie tak e w sposób zawoalowany zadawa  

przemoc szatanowi. Chocia by na krakowskiej ikonie z 2 po owy XVI w. wyobra ony 

zosta  – jako ujarzmiciel – na ciele w a zwini tego w „ósemk ”35. Na 

siedemnastowiecznej natomiast ikonie ze Starej Lubowni owa „ósemka” zako czona 

jest g ow  w a36. 

W religijnej sztuce chrze cija skiego Wschodu pojawiaj  si  równie  

niezidentyfikowani, ale równie bohaterscy wojownicy, którzy te  tocz  walk  ze z em. 

Wska my np. na detal z rze bionych drzwi macedo skiej cerkwi p. w. w. Miko aja 

Bo niczkiego w Ochrydzie, z XIII w., ukazuj cy bohatera walcz cego z w em-smokiem. 

W przedstawieniu tym ów w -smok do takiego stopnia zwija cia o, i  przypomina tym 

uk adem „ósemk ”. Warto te  zwróci  uwag  na bu garsk , dziewi tnastowieczn  

askorze  z Carskich Wrót z cerkwi w Bia ej, nosz  nazw : Junak zabija ami . Ów 

                                                             
31 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, s. 181. 
32 S. Tká , Ikony s owackie. Prze . A. Czcibor-Piotrowski. Warszawa 1984, il. 18.  
33 Ibidem, il. 20. 
34 Ibidem, il. 23. 
35 Dionizjusz z Furny, Hermeneia czyli obja nienie sztuki malarskiej, s. 227, il. 69. „Ósemk ” t  mo e 
zast powa  szkar atna, zdobiona poduszka. Por. np. ikona I. Medyckiego z 2 po owy XVII w. z ikonostasu 
cerkwi p. w. Podwy szenia Krzy a wi tego w Drohobyczu. Por. L. Miljajewa, Ikony, s. 192. Por. ikona z 
ikonostasu ze Szczawnika, z 1631 b  1640 r. Zofia Szanter, Muszy scy malarze ikon w XVII wieku. W: 
Zachodnioukrai ska sztuka cerkiewna. Dzie a, twórcy, o rodki, techniki. Pod red. J. Giemzy. cut 2003, 
s. 217: il. 2. 
36 S. Tká , Ikony s owackie, il. 84. 
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stwór – o nazwie: amia –  to  w  o  wielkim,  uzbrojonym  w  ostre  z by  pysku,  i  

przednich apach. amia otrzymuje cios oszczepem w pysk, za  scenie tej przygl da si  

z zaciekawieniem ptak37. 

 

 Walki wojsk 
W przedstawieniach bitew czy obl  przewa aj  na ikonach zmagania z 

tureckim b  tatarskim agresorem. Walk  toczon  z Tatarami ukazuje chocia by 

klejmo z ikony maryjnej Fiodorowska z 2 po owy XVII w.38. Wska my te  na obl enie 

przez Turków Konstantynopola, wyobra one np. na fresku Obl enie Konstantynopola 

(Suczawy i Ksi stwa Mo dawskiego) z po udniowej elewacji cerkwi monasteru w 

Humor czy te  w Vatra Moldovi ei39.  Mimo  i  s  to  miedzioryty,  warto  te  je  tutaj  

przywo  (miedzioryty te pochodz  z kolekcji J. I. Kraszewskiego). Oba ukazuj  obron  

Poczajowa (przed najazdem tureckim)40,  i  taki  te  nosz  tytu .  S  dzie ami  T.  

Strzelbickiego (z ok. 1780 r.) i J. Goczemskiego (z ok. 1770 r.). Miedzioryty te obrazuj  

sam atak Turków i Tatarów odpierany przez niewielk  grup  obro ców, wspieran  

przez archanio a Micha a. Nad zabudowaniami natomiast monasteru poczajowskiego 

unosi si  Matka Bo a, os aniaj c swoim p aszczem (por. Pokrow) cerkiew przed 

zniszczeniem. Po lewej stronie Marii znajduje si w. Hiob, ihumen (prze ony) awry, 

prosz c J  o wstawiennictwo41. Warto te  wskaza  na jeszcze jeden przyk ad przemocy 

w walce, mianowicie na pi tnastowieczn  ikon  Cud ikony Marii Blacherniotissy z 

Nowogrodu. W cz ci dolnej tej ikony zosta  mianowicie ukazany atak na wojska 

suzdalskie wojsk nowogrodzkich, na czele ze wi tymi: Jerzym, ksi tami (s  to 

zreszt  pierwsi rodzimi wi ci Rusinów) Borysem i Glebem, tudzie  z Aleksandrem 

                                                             
37 Apokryfy i legendy starotestamentowe S owian po udniowych. Pod red. G. Minczewa, M. Skowronka. 
Kraków 2006, s. 338, il. 22 oraz s. 243, il. 23. 
38 G. Kobrzeniecka-Sikorska, Ikona, kult, polityka, s. 207, il. 20. 
39 E. Kocój, wi tynie, postacie, ikony. Kraków 2006, il. 127-128. Tak e il. 129-134. Umiejscowienie 
owych tematów od strony po udniowej mia o funkcj  apotropaiczn , gdy  to z po udnia nadci gn  na 
Ba kany turecki agresor. 
40 Wydarzenie to mia o miejsce w 1675 r. Po zerwaniu w 1672 r. traktatu buczackiego Turcy zbli yli si  
do Lwowa. Natomiast cudowna ikona maryjna z Poczajowa mia a ochroni  tutejszy monaster przed 
zniszczeniem. Ikony. Przedstawienia maryjne z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, s. 226-227. 
41 Ibidem. 
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Newskim42.  

 Tortury 
Wiadomo z dziejów ka dego pa stwa, miasta, wsi, i  cz owiek zawsze by  

doskona ym „specjalist ” w tworzeniu kar, jak i s cych ich realizacji narz dzi. Mo na 

powiedzie  z przek sem, e zas yn  w historii nie tylko np. z bohaterstwa, ale tak e z 

powodu swego okrucie stwa. Torturowano tak e samego Chrystusa, co ukazuj  liczne 

ikony pasyjne, ale ze wzgl du na zbyt wielk  rozpi to  tej kwestii, temat ten zosta  w 

niniejszej refleksji pomini ty.  

Wska my natomiast przyk adowo na w. Paraskew . Krete ska ikona w. 

Paraskewa z ywotem z  1  po owy  XVI  w.  ukazuje  w  klejmach  liczne  tortury,  którym  

poddano wi . Pojawia si  tutaj m. in. gotowanie w kotle, amanie na kole, szarpanie 

kleszczami czy ci cie pi 43. Podobnie rzecz ma si  z ikonami ukazuj cymi w. Jerzego. 

Wokó  centralnego przedstawienia ikony w. Jerzy zabijaj cy smoka z 1 po owy XIV w. 

z Petersburga znajduj  si  w klejmach przedstawienia tortur, których do wiadcza  

wi ty. Mamy tutaj gotowanie w kotle, amanie na kole, biczowanie, ci cie pi 44. 

Analogicznie rzecz przedstawia si  we fresku np. malowanej cerkwi rumu skiej w 

Arbore, datowanym na 1541 r., gdzie przedstawiono m. in. rozci gni cie w. Jerzego na 

kole45. W tej samej cerkwi tematem malowid a (te  z 1541 r.) s  tak e cierpienia 

zadane w. Nikicie, m. in. przypalanie ogniem ( wi ty zawieszony jest g ow  w dó  nad 

ogniskiem)46.  Wska my  te  na  m cze stwo  w.  Jana  Nowego.  Freski  na  po udniowej  

elewacji cerkwi monasteru w Vorone  ukazuj  m. in. biczowanie tego wi tego przez 

dziego i jego s ugi47. Zwró my te  uwag  na wbicie w óczni przez nierza cesarza 

Maksymiana w w. Demetriusza, co ilustruje klejmo szesnastowiecznej ikony w. 

Dymitr So ski z Cewkowa, z cerkwi p. w. w. Dymitra So skiego48.  

Oczywi cie nie mo na te  pomin  cierpie w. Jana Chrzciciela (Prodromosa), 

                                                             
42 O. Popova, E. Smirnova, P. Cortesi, Ikony, s. 151. Tak e: T. C. Epe , p pycc , s. 57.  
43 Niebia ski splendor, s. 16: il. 5. Por. S. Tká , Ikony s owackie, il. 44: por. ikona z XVI w. z Bardziejowa. 
Najcz ciej w klejmach wi tych osób znajduj  si  sceny cudów lub m cze stwa, niekiedy ukazywane 

cznie. 
44 O. Popova, E. Smirnova, P. Cortesi, Ikony, s. 134-135.  
45 Dionizjusz z Furny, Hermeneia czyli obja nienie sztuki malarskiej, s. 230, il. 72. 
46 Ibidem, s. 230, il. 73. 
47 E. Kocój, wi tynie, postacie, ikony, il. 141. Tak e il. 139, 140-144. 
48 Ikony, s. 55. 
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w prawos awiu jednego z najwa niejszych wi tych. Ilustruje je np. 

siedemnastowieczna ikona ze szko y stroganowskiej. Nie mamy tutaj przedstawionego 

samego ci cia, ale oczekiwanie w. Jana Chrzciciela na mier , b ce psychiczn  

udr , wewn trzn  tortur 49. Do  makabrycznie natomiast ci cie tego wi tego 

zosta o przedstawione na ikonie pochodz cej z ok. 1750 r. z po udniowej Rosji b  

Ukrainy. Wizerunek ten ukazuje trzy momenty z ycia w. Jana Chrzciciela: ci cie przez 

kata, le ce bezg owe cia o wi tego oraz wr czenie jego g owy na tacy przez Salome 

matce Herodiadzie. Makabryczno  scen jeszcze bardziej zaakcentowana zostaje 

silnym strumieniem krwi, wyp ywaj cym z bezg owego karku50. 

 
 Krwawe kary 

Z win  wi e si  kara i nawet tutaj nie obywa si  bez przemocy, czego nie 

omieszkano ukaza  w ikonach. Konsekwencj  kary, jak  ponie li prarodzice po grzechu 

pierworodnym, jest mier , natomiast konsekwencj  samego grzechu pierworodnego – 

grzeszno . wiadomo  takiego duchowego obci enia ci a na pokoleniach 

ludzko ci a  do momentu mierci Chrystusa na krzy u i jego zmartwychwstania. 

Miejscem pobytu dusz oczekuj cych na ow  Pasch  Zbawiciela sta a si  natomiast 

Otch  (nie nale y myli  z piek em), czyli Szeol.  

Liczne s  wyobra enia Szeolu (jak równie  piek a) w ikonach. Z pewno ci  pobyt 

w tych miejscach ma charakter kary. Wiele ikon Zst pienie do Otch ani ukazuje 

przera aj , czerwon  paszcz , silnie uz bion , z której51 Chrystus wyci ga, 

wyzwalaj c, czyli nios c ocalenie, za r  Adama i Ew , lub samego Adama (za 

prarodzicami pod aj  w dwóch najcz ciej rz dach pokolenia ludzko ci). Niekiedy 

przedstawienia Zst pienie do Otch ani cz  si  w jednej przestrzeni ze scenami 

Zmartwychwstania; dzieje si  tak np. w ikonie Zmartwychwstanie z  pocz tku XIX w.  z  

Palechu52.  Wska my  te  na  jeszcze  jeden  przyk ad  takiego  z czenia  obu  tematów  –  

bizantyjskiego i tematu o proweniencji zachodniochrze cija skiej – mianowicie na 

                                                             
49 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, s. 93. 
50 Ibidem, s. 280-281.  
51 Jest to paszcza Hadesu. Por. M. Janocha, Ukrai skie i bia oruskie ikony wi teczne w dawnej 
Rzeczypospolitej. Warszawa 2001 , s. 357. Otwart  paszcz  Hadesu do ikonografii Zst pienia do Otch ani 
przej to ze scen S du Ostatecznego. Ibidem. 
52 O. Popova, E. Smirnova, P. Cortesi, Ikony, s. 174. 



 
Walki, tortury, kary… czyli przemoc w ikonie 

centraln  cz  siedemnastowiecznego rosyjskiego tryptyku przeno nego53. 

Inn ,  „popularn ”  w  ikonach  kar  jest  ci cie.  Warto  wskaza  tutaj  np.  na  

krete sk  ikon  w. Paraskewa z ywotem z  1 po owy XVI  w.,  na której  scena ci cia  

znajduje si  w klejmie, natomiast w kowczegu widnieje ukazana frontalnie wi ta, z 

krzy em w prawej r ce, tudzie  ze zwojem i w asn , ci  g ow  – w lewej54. ci ta 

owa jako atrybut pojawia si  tak e w ilustracji dziejów w. Jana Chrzciciela, np. na 

krete skiej ikonie z pocz tku XVI w., gdzie g owa ta umieszczona jest – zgodnie z 

przekazem ewangelicznym – na misie55. Omal e natomiast nie dochodzi do ci cia 

owy niewinnego cz owieka na ikonach ilustruj cych ycie w. Miko aja. Hierarcha 

ratuje niewinnie skazanego przed niezas on mierci , chwytaj c za uniesiony przez 

kata miecz. Tak owo wydarzenie ukazuj  w klejmach np. szesnastowieczne ikony w. 

Miko aj z ywotem z Bardziejowa i z Prikry56. 

Zas on  kar  mo e zada  tak e sama mier . Tak  sytuacj  ukazuje chocia by 

dwudzielna ikona Wskrzeszenie azarza. Sprawiedliwy azarz i mier  bogacza z XVII w. 

z miejscowo ci Szemetkowce57. Na ikonie tej mier  – przedstawiona w postaci 

szkieletu  –  kieruje  napi ty  uk  z  na on  na  ci ciw  strza  w  stron  pozbawionego  

lito ci wobec biednych bogacza.  

Spójrzmy teraz na ikony Za ni cie Matki Bo ej. Na wielu z nich na pierwszym 

planie pojawia si  archanio  Micha  i arcykap an ydowski Jefoniasz (vel: Anthonios58). 

Archanio  Micha  mo e unosi  miecz w celu obci cia d oni Jefoniaszowi albo, tu  po ich 

obci ciu, chowa  bro  do pochwy. Efektem przemocy zadanej przez archanio a 

Jefoniaszowi s  jego d onie „przyro ni te” do a Marii. Tak sytuacj  t  prezentuje np. 

grecka ikona z 2 po owy XVII w.59. Obcinanie d oni Jefoniaszowi (z których p ynie krew) 

ukazuj  te  chocia by takie ikony, jak nowogrodzka z ok. 1480 r. czy rosyjska z ko ca 

XV w.60 tudzie  z 1621 r.61.  Natomiast na pochodz cej z 1660 r. ikonie I. Hyrowskyego 

                                                             
53 M. Quenot, Zmartwychwstanie i ikona. Prze . H. Paprocki. Bia ystok 2001, s. 103: il. 27. 
54 Niebia ski splendor, s. 16, il. 5. 
55 Ibidem, s. 21, il. 15. 
56 S. Tká , Ikony s owackie, il. 26. Tak e il. 31, 37. 
57 Ibidem, il. 122-123. 
58 Por. J. Charkiewicz, Ikonografia wi t z liczby dwunastu, s. 81. 
59 Niebia ski splendor, s. 23, il. 17. 
60 J. Charkiewicz, Ikonografia wi t z liczby dwunastu, s. 78. 
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skrwawione d onie arcykap ana „przyro ni te” s  do a Matki Bo ej, za  Jefoniasz – 

obok którego znajduje si  archanio  Micha  - prezentuje kikuty62. Gdy chodzi natomiast 

o ikon w. A. Rublowa z 1420 r., archanio  ma jeszcze uniesiony nad g ow  miecz tu  

po obci ciu d oni Jefoniaszowi63. Najbardziej interesuj co dramat Jefoniasza 

przedstawia jednak np. ikonopis lwowskiego wizerunku z XVII w., tu mianowicie 

Jefoniasz – ju  po obci ciu mu d oni przez archanio a – upada na ziemi , unosz c lekko 

ku górze kikuty r k, podczas gdy archanio  Micha  chowa bro  do pochwy64. Kara, jaka 

spotyka Jefoniasza na wymienionych wy ej ikonach, jest do  surowa, poniewa  i wina 

by a wyj tkowa. Arcykap an ten chcia  mianowicie dotkn  cia a Marii, gdy  nie 

dowierza  cudowi  Jej  za ni cia  (ale  po  daniu  temu  wiary,  obci te  d onie  mia y  na  

powrót przyró  do r k Jefoniasza). Jednak e J. Charkiewicz rzecz przedstawia inaczej, 

twierdz c, e Jefoniasz zamierza  znies awi  Matk  Bo  poprzez wywrócenie a z 

le cym ma nim jej cia em65,  za  co  zosta  srodze  ukarany  przez  niebia skiego  

archistratega. 

Tematyka kary jest bardzo powszechna tak e w ikonach d Ostateczny. 

Jednym z wydarze  poprzedzaj cych ów S d ma by  unicestwienie ziemi. Tragedi  t  

„prorokuje” np. fresk Zniszczenie ziemi z  1603  r.,  z  monasteru  Dionisiou  na  Atos66, 

ukazuj c „gwiazdy” ognia spadaj ce z wyniszczaj  moc  na miasto (w jaskiniach ska , 

na których wznosz  si  ludzkie siedziby, wyobra eni zostali ukryci tu ludzie). Gdy 

chodzi natomiast o piekielne kary wyznaczone pot pionym, a ukazane w ikonach d 

Ostateczny, pojawia si  tutaj m. in. po eranie pot pionych przez zwierz ta, np. we 

fresku z zachodniej elewacji cerkwi monasteru w Vorone 67 w pyskach takich zwierz t, 

jak nied wied , lew, pantera i wilk widoczne s  – wystaj ce z nich – ludzkie r ce i 

                                                                                                                                                                                   
61 Ibidem, s. 81. 
62 J. Giemza, Ikony XVI i XVII wieku w zbiorach Muzeum-Zamku w cucie. W: Zachodnioukrai ska 
sztuka cerkiewna. Dzie a, twórcy, o rodki, techniki. Materia y z mi dzynarodowej konferencji naukowej 
10-11 maja 2003 roku. Pod red. J. Giemzy. cut 2003, s. 52: il. 30. 
63 , . . ,  2001, s. 21. 
64  CXM, . , .  

, . , s. 181, il. 3. 
65 J. Charkiewicz, Ikonografia wi t z liczby dwunastu,  s.  81. Ta historia ma swoje ród o w apokryfach 
mówi cych o Matce Bo ej (Transitus). 
66 M. Quenot, Ikona i kosmos, s. 144. 
67 E. Kocój, wi tynie, postacie, ikony,  il.  70,  71.  Por.  fresk  z  Meteory  z  monasteru  Hagios  Nicolaos  w  
Anapavsas. (J. Ga , Grecja. Kulturowy przewodnik po Grecji bizanty skiej. Kraków 2007, s. 103). 
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owy. W ikonach tego tematu, równie  z Vorone , mamy tak e przedstawione np. 

str canie pot pionych w otch  piek a, symbolizowan  najcz ciej przez czarn  b  

czerwon  paszcz  przera aj cego stwora. Niekiedy pot pione osoby mo na 

zidentyfikowa , np. we wspomnianym fresku, w rzece piekielnego ognia widnieje 

cesarz Julian Apostata, natomiast w silnie uz bionej paszczy smoka – Kajfasz68, za  w 

malowidle  z  cerkwi  monasteru  w  Humor  ukazany  zosta  cesarz  Maksymilian  w  

czerwonej, p yn cej ku piek u, rzece69.  

Je li ju  mowa o zwierz tach – warto jeszcze wskaza  na temat go cinno ci 

Abrahama. Niektóre ikony ukazuj ce t  go cinno , nosz ce imi  Trójca wi ta 

Starotestamentowa, ukazuj  na pierwszym planie zabijanie – przez poder ni cie gard a 

–  cielca  (jest  to  tak e  symbol  zadania  mierci  Chrystusowi  na  krzy u,  gdy  cielec  

symbolizuje tutaj samego Zbawiciela). Wystarczy wskaza  np. na ikon  tego imienia z 

Pskowa z  prze omu XV i  XVI  w.70. Innym jeszcze przyk adem tego przedstawienia jest 

siedemnastowieczna  ikona  autorstwa  T.  Filatjewa  z  soboru  (katedry)  p.  w.  Za ni cia  

Matki Bo ej z moskiewskiego Kremla71. 

 

                                                             
68 E. Kocój, wi tynie, postacie, ikony, il. 115. 
69 Ibidem, il. 116. 
70 G.  Bunge,  Inny Paraklet. Ikona Trójcy wi tej mnicha – malarza Andrzeja Rublowa. Prze . K. Ma ys. 
Kraków 2001, s. 51. 
71 A. Läpple, Anio owie. Prze . J. Jurczy ski. Kraków 2004, il. 1 (aneks). 


