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Jagoda Żarnowiecka 

 

Relacje z tradycją w monumentalnym malarstwie Jerzego Nowosielskiego na przykładzie 

kaplicy w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie 

 

 Przedmiotem niniejszego referatu jest analiza malowideł monumentalnych z kaplicy 

krakowskiej Cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, wykonanych przez 

Jerzego Nowosielskiego w latach od 1995 do 1999. Mowa tu o programie malarskim zapro-

jektowanym przez artystę do przestrzeni kaplicy o charakterze chóru otwartego ku sanktu-

arium cerkwi. Celem mojej wypowiedzi jest ukazanie wspomnianych wyżej malowideł 

w kontekście tradycji monumentalnego malarstwa cerkiewnego, korzeniami sięgającego okre-

su bizantyńskiego oraz tradycji regionalnej sztuki cerkiewnej terenów podkarpackich. 

 

Bizantyński program monumentalny  

 Przypomnijmy, że malarski program monumentalny wypracowany w oparciu o trady-

cję kościoła bizantyńskiego i ujęty w kanon po ikonoklazmie, są to wykonane bezpośrednio 

na ścianach wnętrza sakralnego wyobrażenia Chrystusa i Marii, aniołów, wydarzeń ewange-

licznych, postaci nowo- i starotestamentalnych oraz, świętych zestawione ze sobą i rozmiesz-

czone według określonego porządku, opartego na koncepcji hierarchii zstępującej i zasadzie 

emanacji Natury Boga w systemie bytów. Przedstawienia tworzyły całość wizualną oraz tre-

ściową i były integralnie związane z przestrzenią sakralną oraz akcją liturgiczną. Należy pod-

kreślić, że dane przedstawienie nigdy nie funkcjonowało niezależnie, lecz zawsze postrzegane 

było w kontekście miejsca usytuowania w przestrzeni sakralnej oraz w kontekście relacji 

z innymi scenami.  

 Owa spójność w modelowych programach bizantyńskich wyrażała się nie tylko po-

przez program ikonograficzny, lecz również poprzez środki formalne i wizualne jak na przy-

kład komponowanie w oparciu o osie symetrii, wprowadzanie jednolitego złotego tła lub 

wielkość postaci, co ułatwiało jej całościowy odbiór. Dla twórcy programu ważnym punktem 

odniesienia stawał się widz i jego relacja z obrazem w przestrzeni. Warto tutaj podkreślić, 

że kanon nie narzucał zbyt sztywnych ram i pozwalał na elastyczne działania w danej prze-

strzeni sakralnej oraz na konkretnym obszarze geograficznym; charakteryzował się zmienno-

ścią uwarunkowaną tradycją lokalną, rangą kościoła, a także przestrzenią, do której był dosto-

sowywany. Zatem treść i forma przedstawień wraz z przestrzenią oraz widzem współtworzyły 
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integralną całość. Przytoczyć tu można uwagę Anny Różyckiej-Bryzek, która podkreślała 

fakt, iż „(…) wypełniona obrazami przestrzeń kościoła stawała się chrześcijańskim uniwer-

sum, jednoczącym (…) uobecnioną w obrazach przeszłość biblijną (…) z teraźniejszością 

liturgii kapłanów i wiernych
1
.” 

 Ten model wypracowany w Bizancjum, kontynuowany jest w prawosławiu, i w mniej 

lub bardziej zmodyfikowany sposób przetrwał do współczesności, jak zaraz zobaczymy to 

u Jerzego Nowosielskiego.  

 

Program ikonograficzny kaplicy  

 Wnętrze omawianej kaplicy stanowi zwartą i przejrzystą przestrzeń opartą na planie 

prostokąta. Na realizację malarską zostały przeznaczone trzy ściany: wejściowa, dwie ściany 

z nią sąsiadujące oraz fragment czwartej ściany z ikonostasem. Powierzchnie te pokryte są 

modrzewiowymi deskami, stanowiącymi podobrazie całej monumentalnej realizacji malar-

skiej. (il. 1, il. 2) 

 

 

Il. 1. Widok na ścianę wejściową 

                                                           
1
 A. Różycka-Bryzek, Bizantyńska sztuka: [w:] Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 

2002, s. 90. 
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Il. 2. Fragment realizacji ze sceną Przemienienia 

 

 Program ikonograficzny kaplicy tworzą 

dwa wątki tematyczne: wątek hagiograficzny – 

rozbudowany – oraz wątek ewangeliczny ograni-

czony do kilku przedstawień. Są to tematy trady-

cyjnie umieszczane w naosie w typowym progra-

mie bizantyńskim.  

 Wprowadzone do ikonograficznego pro-

gramu kaplicy trzy sceny ewangeliczne: Zwiasto-

wanie, Chrzest w Jordanie (il. 3) oraz Przemienie-

nie są wybranymi scenami dodekaorton’u, czyli 

klasycznego zestawu dwunastu przedstawień świąt 

roku liturgicznego. Ich miejsce w kanonicznym 

programie bizantyńskim przypisane było górnej 

strefie nawy, a ułożenie utrzymane w dbałości 

o chronologię ewangeliczną lub według kalendarza 

liturgicznego. 
Il. 3. Chrzest w Jordanie 
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 Scena Zwiastowania usytuowana jest po lewej stronie ikonostasu i zajmuje miejsce 

w górnym pasie pola obrazowego. W kanonie bizantyńskim scena obrazująca wcielenie Boga 

i rozpoczynająca historię Zbawienia lokalizowana jest zazwyczaj na ścianie łączącej strefę 

sanktuarium, w którym dokonują się najważniejsze czynności liturgiczne, z nawą przezna-

czoną dla wiernych, czyli na granicy przestrzeni przynależnych Niebu i Ziemi. Postacie Ar-

chanioła Gabriela i Marii przedstawiane są bądź oddzielnie po dwóch stronach wejścia do 

prezbiterium, tworząc jakby bramę między dwoma światami, bądź jak w tym przypadku – 

łącznie, kiedy artysta zmuszony był dostosować program malarski do zastanej przestrzeni, 

spełniając jednakowoż lokalizacyjne wymogi kanonu.  

 Smukłe sylwetki Marii i Archanioła Gabriela ukazane są niemal frontalnie. Lekki skręt 

ciał, gest błogosławieństwa wykonywany przez Archanioła, jego głowa zwrócona w stronę 

Marii oraz głowa Matki Boskiej przechylona w stronę posłańca w geście pokory czynią kom-

pozycję dośrodkową. Jest to jedyna scena o ściśle wewnętrznej akcji, w której żadna z postaci 

nie nawiązuje bezpośredniej relacji z widzem. Już na tym przykładzie widać, co Nowosielski 

przejął z tradycji bizantyńskiej, czyli usytuowanie sceny w przestrzeni cerkwi, jej schemat 

kompozycyjny oraz gesty postaci.  

 

 Program kaplicy jest lakoniczny i daleki od rozbudowanych programów bizantyń-

skich. W oparciu o analizę treści wybranych przez Nowosielskiego scen można wnioskować, 

że głównym zamysłem artysty było ukazanie historii zbawienia ze szczególnym wyekspono-

waniem epifanii, przy równoczesnym jedynie symbolicznym ujęciu wątków męki i zmar-

twychwstania. I tak: na ścianie wejściowej vis a vis prezbiterium znajduje się przedstawienie 

Chrztu Pańskiego, po jej lewej stronie od wejścia ukazana jest scena Przemienienia, zaś na 

przeciwko niej artysta umieścił również wielkoformatowe wyobrażenie świętej Paraskewy. 

Szczególne wyeksponowanie tej świętej wskazuje na podwójne znaczenie jej wizerunku. 

Z jednej strony wyobrażenie to, wraz z ukazaną na naprzeciwległej ścianie świętą Anastazją, 

odczytywać można jako personifikację Dnia Męki Pańskiej (Paraskewa) oraz Niedzieli Zmar-

twychwstania (Anastazja). Z drugiej strony otwiera ona ciąg świętych tworzący hagiograficz-

ny wątek ikonografii kaplicy (il. 4, il. 5).  
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 Pośród namalowanych w kaplicy wizerunków świętych wyróżnić można pięć grup: 

pustelników, wojowników, biskupów, świętych Ławry Kijowsko-Pieczerskiej oraz męczenni-

ków, w tym pierwszych męczenników Rusi Kijowskiej, trzech męczenników wileńskich, 

a także męczennika łemkowskiego św. Maksyma Sandowicza, kanonizowanego w 1994 roku 

przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Dobór świętych wskazuje na chęć poka-

zania ciągłości tradycji kościoła prawosławnego od korzeni bizantyńskich, poprzez Ruś Ki-

jowską, aż do Cerkwi na terenach polskich. Uwzględniając świętego, uznanego przez Cer-

kiew tuż przed rozpoczęciem pracy nad kaplicą, Nowosielski podkreślił żywotność kościoła 

prawosławnego (il. 6). Przykładem świętych, których kult był na terenach podkarpackich 

szczególnie rozpowszechniony jest święta Paraskewa wraz ze świętą Anastazją oraz święty 

Michał Archanioł, których wyobrażenia zostały w kaplicy wyeksponowane (il. 7). 

 Nie tylko dobór przedstawień świadczy o ścisłym związku realizacji Nowosielskiego 

z tradycją, ale również szczegóły ikonograficzne takie jak: typ wizerunku Michała Archanioła 

z globem i tabliczką z Trisagionem oraz włosami przewiązanymi taenią, typ świętej Paraske-

wy z krzyżem i alabastronem, a także anioły trzymające obrusy służące do owinięcia Chrystu-

sa po chrzcie. 

Il. 4. Święta Paraskewa Il. 5. Święta Anastazja 



6 

 

 

 

Il. 6 i 7. Jedna z kwater z przedstawieniami świętych (u góry) oraz Archanioł Michał (na dole) 
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Kompozycja (il. 8) 

 Elementy kompozycyjne realizacji malarskiej budują logiczną, harmonijną strukturę, 

opartą na relacjach form i kolorów. Daną scenę, bądź grupę świętych odczytuje się jako inte-

gralną całość, jako niezależny obraz rządzący się własnymi prawami. Równocześnie poszcze-

gólne sceny nie są wydzielone, lecz pozostają otwarte na przedstawienia obok, co należy pod-

kreślić jako charakterystyczną cechę malarstwa tej kaplicy. Brak wyraźnych rozgraniczeń 

między przedstawieniami, a także subtelna kontynuacja pasa zieleni biegnącego u dołu, po-

zwalają na ścisłe powiązanie scen z przedstawieniami sąsiadującymi. 

 

 

 

 

 Kompozycja opiera się na rytmach form i kolorów budujących spójną całość. Piony to 

sekwencja centralnych osi każdego pola obrazowego, mniej lub bardziej uwydatnionych, 

w niektórych przypadkach będących osiami symetrii. Do elementów pionowych należą rów-

nież inskrypcje przy postaciach świętych. Widz, dzięki relacji własnego ciała do pionowych 

form sylwetek świętych, w pełni uczestniczy w przestrzeni, doświadcza jej. Równowagę dla 

pionów stanowią poziomy wyakcentowane poprzez pasy barwnego tła dla przedstawień świę-

tych, czarne pola z inskrypcjami oraz pasy zieleni, biegnące u dołu kompozycji. Figurą wpi-

sującą się w siatkę pionów i poziomów jest koło w formie nimbów, mandorli oraz medalionu 

z wyobrażeniem gołębicy. Koła pełnią rolę kompozycyjną nie tylko w obrębie jednego pola 

obrazowego, lecz odnoszą się również do elementów przedstawień sąsiadujących, tworząc 

kolejne rytmy oraz równoważąc kompozycję. Podobną rolę pełnią czarne pola z inskrypcjami, 

Il. 8. Kierunki wertykalne i horyzontalne jako jeden z elementów jednoczących kompozycję 
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które zarówno wyznaczają ramy kompozycyjne danego przedstawienia, a także stanowią ele-

menty łączące sąsiadujące sceny. 

 Kolejnym środkiem współtworzącym jedność formalną malowideł jest kolor. Służy on 

do podkreślenia osi oraz rytmów zarówno wewnątrz przedstawień, jak i w całości. Przykład 

stanowi grupa świętych z męczennikiem św. Maksymem, gdzie czarne pionowe pola na in-

skrypcje odpowiadają umieszczonym poniżej ciemnym sylwetkom pustelników; równocze-

śnie poprzez symetryczny układ w pionie skupiają wzrok na centralnej postaci męczennika, 

dodatkowo wyróżnionej za pomocą czerwonego nimbu i szaty. Ta sama zasada podkreślenia 

pionowej osi za pomocą czerwonego nimbu została przyjęta obok, w kompozycji Chrztu. 

 Do przekazania pożądanej treści artysta posłużył się ograniczoną liczbą elementów, 

przykładowo redukując postaci w scenie Przemienienia względem tradycyjnego ujęcia do 

niezbędnego minimum, czyli do przedstawienia postaci Chrystusa oraz Mojżesza i Eliasza. 

Zabieg ten pozwolił na osiągnięcie odpowiednich proporcji pomiędzy płaszczyzną zamalo-

waną a niezamalowaną, co w efekcie umożliwiło osiągnięcie wizualnej harmonii w całej 

kompozycji kaplicy. Artysta wyeksponował wybrane sceny poprzez wpisanie ich w obszerne 

pola obrazowe zajmujące pełną wysokość ściany. Przeskalowanie owych scen wiązało się 

z rozmieszczeniem ich w odstępach tak, aby utrzymać rytm i harmonię całej realizacji malar-

skiej. W ten sposób na każdej z trzech ścian znalazło się jedno, wielkoformatowe przedsta-

wienie. 

 Subtelny, delikatnie widoczny podział podobrazia wynikający z kształtu i układu po-

ziomych desek powtarza główne kierunki struktury architektonicznej kaplicy. W tę siatkę linii 

Nowosielski wpisał kompozycję malarską w pełni wykorzystując założone rytmy i zarysowa-

ne linie. Krawędzie desek posłużyły jako ramy dla konkretnych przedstawień lub jako linie, 

względem których zostały zakomponowane elementy danego przedstawienia; linie te wyzna-

czają krawędzie form, a czasem nawet harmonizują z ich wewnętrznym modelunkiem 

(np. linia wynikająca z modelunku brzucha Chrystusa). Dzięki współgraniu kompozycji 

i form ze strukturą podobrazia osiągnięta została jedność obrazu z podłożem. Taki sposób 

myślenia o obrazie, jako o płaskiej strukturze powstałej w wyniku zharmonizowania formy, 

materii malarskiej i podobrazia, jest zbieżny z teorią modernistyczną. U jej podstaw leżało 

przekonanie, że doświadczając wizualnej pełni, doświadczamy również porządku całego ist-

nienia. 

 Warstwa malarska nie wyodrębnia się, lecz dzięki laserunkowemu nakładaniu farby, 

miękkiemu, organicznemu modelunkowi form, budowaniu światłocienia na zasadzie rozja-
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śniania za pomocą bieli i miękkich barwnych plam o różnym walorze – wizualnie zbliża się 

do bogatej walorowo struktury drewna jako tła i spaja się z nim. Struktura materii drewna, 

słoje o szerokim wachlarzu tonalnym, widoczne również przez warstwę farby, są jakby 

wspólnym „tworzywem” całego obrazu. 

 Modelunek postaci jest sumaryczny, oszczędny. Postaci budowane są szerokimi pla-

mami o detalu zawężonym do minimum. Organiczna, miękka materia „zamykana” jest 

w zgeometryzowane formy, budowana plamą jednego koloru, na który nakładana jest war-

stwa jasnej, rozbielonej farby, wydobywającej światło. W niektórych fragmentach do budo-

wania światłocienia wykorzystane zostało drewniane podobrazie, na przykład w scenie Prze-

mienienia tworzy ono linie załamania materiału chitonu i himationu Chrystusa. 

 Malowidła wykonane zostały farbami akrylowymi bezpośrednio na drewnie, co za-

pewniło szybką pracę, kontrastowość barw oraz trwałość. Ten aspekt techniczny dzieła No-

wosielskiego świadczy o jego nowatorskiej interpretacji tematu. Rozwodniona, położona lase-

runkiem farba wygląda na użytą roboczo. Powstała w ten sposób niezwykle lekka, transpa-

rentna powierzchnia, spod której przeziera podłoże. Dzięki tej przezroczystości warstwy ma-

larskiej nawet ściśle geometryczne formy nabierają miękkości.  Widz patrząc na przedsta-

wienia z bliska nie dozna większych estetycznych wrażeń wynikających z namacalności gru-

bej warstwy farby i z efektywności duktu pędzla. Plamy kładzione szerokimi powierzchniami 

za pomocą rozwodnionej farby sugerują odbiorcy oddalenie się od obrazów, które zostały 

zaprojektowane do oglądania z dystansu. Widz automatycznie odsuwa się od ścian, tak by 

wzrokiem obejmować większe powierzchnie, a w ten sposób, patrząc na konkretną postać, 

mieć w polu widzenia resztę malowideł i doświadczać ich jako wizualnej jedności. Namalo-

wane postaci różnią się od siebie wielkością. Sceny Chrztu Chrystusa i Przemienienia oraz 

dwie główne święte, Paraskewa i Anastazja, wymagają odejścia, aby wzrok mógł objąć je 

w całości. 

 Padające przez okno światło sprawia, że drewno nabiera świetlistej, ciepłej barwy 

i przeziera spod przejrzystej warstwy farby; zaczyna „emanować rozproszonym blaskiem” tak 

jak złoto położone na powierzchni ikon. Poprzez niejednolitą strukturę drewna powierzchnia 

zaczyna mienić się, ożywać – tworzy się nieuchwytna aura, wrażenie, że warstwa drewna 

i warstwa malarska wizualnie spajają się w jedną. W półmroku, kiedy miękkie światło deli-

katnie rozjaśnia jedynie fragmenty ścian, biele „świecą”, wprowadzając malowidło w trzeci 

wymiar. 
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 Zarówno Otto Demus jak i Hans Belting zwracali uwagę na relację widza z malowi-

dłami wewnątrz kościoła jako na jeden z kluczy do odczytywania monumentalnego malarstwa 

bizantyńskiego. Nowosielski wpisując swoje dzieło w ową tradycję, realizuje to, o czym 

w obrazowy sposób pisał Belting: „Obrazy tak ściśle związane są z zamieszkiwaną przez sie-

bie przestrzenią kościoła, że staje się ona ich właściwą przestrzenią obrazu. Granice pomiędzy 

przestrzenią realną a wyobrażoną są, zgodnie z tą interpretacją, świadomie przekraczane, tak 

że widz może postrzegać siebie w przestrzeni wspólnej ze świętymi przedstawionymi na ma-

lowidłach. Na złotym tle postacie wychodzą mu kolejno naprzeciw z sugestywną wyrazisto-

ścią. Nie wchodzą one jednak w przestrzeń codzienności, lecz – przeciwnie – zabierają widza 

do swojej. (…) Widz przestaje w pewnej mierze dostrzegać granicę estetyczną, oddzielającą 

odeń obraz, gdy widzi go w otoczeniu będącym jego własną przestrzenią
2
.”  

 

Relacja do tradycji podkarpackiej 

 Dzieło Nowosielskiego również ze względu na swoją formę jest osadzone w tradycji 

lokalnej. Różnorodne środki artystyczne oraz rozwiązania kompozycyjne charakteryzujące 

ikony karpackie (głównie te XV-wieczne) zostały zasymilowane w dziele artysty, wyekspo-

nowane i dostosowane do monumentalnej realizacji malarskiej. Należą do nich: jednokoloro-

we prostokątne pola stanowiące tło przedstawień niektórych świętych, dzielenie tła postaci na 

dwie jednokolorowe, płaskie powierzchnie odwołujące się do przestrzeni „nieba” i „ziemi” 

z linią graniczną w okolicy kolan osoby przedstawianej, zastosowanie motywu medalionu 

z wyobrażeniem świętego, umieszczanie inskrypcji na wyodrębnionych prostokątnych polach, 

wizualne odniesienie do napisów tworzących skomplikowane znaki graficzne, syntetyzowanie 

form postaci i sprowadzanie ich do zbioru monochromatycznych, płaskich elementów połą-

czonych wspólnym szerokim konturem oraz zestawianie ich z jednokolorowymi dużymi po-

wierzchniami, a także użyta gama kolorystyczna opierająca się na kilku intensywnych bar-

wach – czerwieniach o różnych gradacjach, zieleniach, błękicie, brązie oraz bieli i czerni ze-

stawianych ze sobą często na zasadzie kontrastów
3
. 

 Użycie drewna jako podobrazia jest zabiegiem świadomym i kolejnym nawiązaniem 

do cech cerkwi podkarpackich, w dużej mierze drewnianych. Idea odniesienia się do miej-

                                                           
2
 H. Belting, Obraz i kult, tłum. T. Zatorski, Gdańsk 2010, s. 201. 

3
 Na relację formalną dzieła Nowosielskiego z dawnymi ikonami podkarpackimi uwagę zwrócił już Mirosław 

Piotr Kruk, zob.: M. P. Kruk, Sztuka Jerzego Nowosielskiego i tradycja malarstwa prawosławnego w dawnej 

Rzeczpospolitej, [w:] Apokalipsa. Symbolika –tradycja – egzegeza, t. 1, red. K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 

2006, s. 467-471. 
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scowej tradycji leży w samym użyciu drewna, jak również w technice malowania bezpośred-

nio na niegruntowanym podłożu.  

 Realizacja malarska Jerzego Nowosielskiego z kaplicy krakowskiej Cerkwi łączy 

w sobie elementy zaczerpnięte z tradycji. Wpisuje się ona w koncepcję monumentalnych pro-

gramów malarskich wywodzących się z Bizancjum oraz w tradycję lokalną terenów Podkar-

pacia. Artysta zakomponował ją w sposób całościowy, gdzie każdy element – począwszy od 

głównych scen, a skończywszy na detalach – podporządkowany jest ostatecznej formie. Po-

nadto zastosowane środki artystyczne sterują widzem i wyznaczają mu sposób recepcji. 

 

 

 

 

 

 

 

Referat wygłoszony na konferencji: Nowosielski w Małopolsce, Tyniec 2014.  

Tekst powstał na podstawie artykułu autorki zamieszczonego w czasopiśmie Kunszt, nr 3, 2014. 

Il. 9. Fragment ściany ze sceną Zwiastowania oraz częścią ikonostasu 

 


