Krystyna Rzçdzian

Historia jednego ikonostasu

W zbiorach Muzeum Lubelskiego znajduje sif ikona sw. Bazylego Wielkiego1.
Swifty ukazany jest frontalnie, jako biskup obrz^dku wschodniego. Praw^ dion wznosi w gescie biogosiawienstwa, a lew^ podtrzymuje otwart^ ksifgf, na ktorej kartach
wypisano cyrylic^ siowa z Liturgii jego autorstwa:
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(„podai swoim uczniom i apostoiom mowi^c: bierzcie...”). Obok stoi uskrzydlony
akolita podtrzymuj^cy pastorai. W gorze przedstawiono symbole Ducha Swiftego: goiçbicç z s tç p u j^ w kierunku ucha sw. Bazylego oraz pion^c^ kolumnç. Te elementy
oraz nimb i mitra s^ pokryte srebrzeniem; w pozostaiych partiach tio jest przemalowane, przedstawia wyzynny krajobraz i niebo z obiokami. Ikona podpisana jest imieniem
swiftego С. ВАСИЛЇИ ВЕЛИКЇИ oraz dat^ wykonania /А ^ Ш (1757); pojedyncze litery i siowa zachowaiy sif takze wokoi kolumny, jednak ich znaczenie jest obecnie nieczytelne. Deska oprawiona zostaia wspoiczesnie w prost^ drewnian^ ramç. Na odwrocie przyklejona byia kartka z napisem: „Sw. Bazyli / z Maikowa / XVIII w. katolicki”2,
zapewne wypisana w 1938 roku3. Badania nad ikon^ obejmowaiy mifdzy innymi po1
2
3

S/Mal/555/ML; 1757 rok, tempera na desce, 88 x 56 cm.
Informacja o niej znajduje sif w dokumentacji obiektu; obecnie na odwrocie znajduje sif tylko frag
ment tej kartki.
W roku tym miaia miejsce akcja, podczas ktorej na Cheimszczyznie zburzono ponad 100 cerkwi. Lubelski ksi^dz Michai Niechaj zostai wysiany przez kurif biskupi^ w celu ocalenia od zniszczenia i pozyskania dla koscioiow katolickich wyposazenia tych swi^tyn; zebrai wtedy mifdzy innymi 50 ikon i obrazow cerkiewnych (ich spis i raport ksifdza znajduje sif w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim
- sygn. Rep 61 XIV 3). Podczas wojny czfsc z nich trafila w rfce Niemcow, ktorzy zdeponowali je, wraz
z innymi dzieiami sztuki, w Muzeum Lubelskim. Niektore przetrwaiy w zbiorach muzealnych do dzis.
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szukiwania informacji na temat wypisanego na owej kartce Malkowa - miejscowosci,
z ktorej pochodzi wizerunek swiftego - te zas doprowadzily do niezwykle ciekawych
archiwaliow. Znalazly sif w nich nie tylko wzmianki na temat ikony sw. Bazylego, ale
tez korespondencja dotycz^ca wykonania ikonostasu dla malkowskiej cerkwi, rzucaj^ca swiatlo na proces zamawiania i realizowania przegrody oltarzowej w XIX-wiecznych realiach guberni lubelskiej.
Co wifcej, informacje archiwalne podwazaj^ obiegow^ i upraszczaj^c^ opinif,
wedle ktorej po synodzie zamojskim powszechnie dopuszczano odchodzenie od ustawiania ikonostasow w cerkwiach unickich. W zachowanym w Archiwum Panstwowym w Lublinie liscie z 1853 roku znajdujemy stwierdzenie, ze do odbywania obrzfdow religijnych „z nalezyt^ dokladnosci^ wedlug obrz^dku kosciola wschodniego,
Ikonostas jest nieodzownie potrzebnym”4. Rozstawienie obrazow w ikonostasie (gr.
eikon oraz stasis, czyli obraz, wizerunek oraz pozycja, umiejscowienie) stanowi wykladnif najwazniejszych prawd teologicznych Kosciola wschodniego - ikony umieszczane s^ zgodnie ze swym tematem w odpowiednich rzfdach, natomiast krolewskie
i diakonskie wrota peinig okreslon^ rolf podczas liturgii5. W kosciolach unickich pod
wplywem tradycji zachodniej rezygnowano stopniowo ze zwyczajowego wyposazenia
cerkiewnego - w tym takze z ikonostasow - co mialo zwi^zek z odmiennym charakterem nabozenstw. Wprowadzano za to lawki, organy, konfesjonaly, oltarze boczne; otwierano carskie wrota w celu umozliwienia adoracji monstrancji, obchodzono
swifto Bozego Ciala. Proces ten nie byl jednak wszechobecny i trwaly. Jak zauwaza
Pawel Sygowski, „z faktem istnienia Kosciola unickiego i wytworzonym przez niego
innym obrazem Kosciola Wschodniego nie mogly sif pogodzic rosyjskie wladze zaborcze [...], wprowadzaly na obszarach Krolestwa Polskiego kolejne zarz^dzenia [_ ].
Nakazywano w cerkwiach zmiany »w duchu obrz^dku wschodniego« [ . ] . Najwifksze
zmiany dotyczyly wnftrza cerkiewnego. Przede wszystkim przywracano ikonostasy”6.
Takie zabiegi administracji panstwowej szczegolnie nasilily sif po 1839 roku, kiedy to
na synodzie w Polocku zniesiono unif na terenie Litwy i Bialorusi. Przyjfcie prawoslawia przez ludnosc unick^ mialo byc elementem rusyfikacji, niekiedy przeprowadzanej
silowo7. W diecezji chelmskiej, w ktorej udalo sif utrzymac wyznanie greckokatolickie
do 1875 roku, wprowadzano zarz^dzenia maj^ce na celu odrzucenie elementow polskich i katolickich i jak najwifksze upodobnienie do zwyczajow prawoslawnej Rosji.
4
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Archiwum Panstwowe w Lublinie, Komisja Wojewodztwa Lubelskiego i Rz^d Gubernialny Lubelski
[dalej APL, KWL i RGL], sygn. 883, k. 41. W cytatach zachowano oryginaln^ ortografif i interpunkcjf.
Wifcej na temat symboliki wystroju malarskiego cerkwi oraz struktury ikonostasu i przedstawien
umieszczanych na przegrodzie zob. w: I. Jazykowa, Swiat ikony, Warszawa 2007, s. 41-58 oraz przypisy tamze.
P Sygowski, Wpiyw akcji rozbiörkowej cerkwi na Lubelszczyznie w 1938 roku na stan zachowania malarstwa ikonowego, [w:] Akcja burzenia cerkwi prawoslawnych na Chelmszczyznie i poludniowym Podlasiu w 1938 roku - uwarunkowania, przebieg, konsekwencje, pod red. G. Kuprianowicza, Chelm 2009,
s. 232.
Slynna jest historia z Pratulina: 24 stycznia 1874 r. przeciw wojskom carskim wyszli uzbrojeni jedynie w krzyz wierni, nie chc^c wyrzec sif swego wyznania i oddac cerkwi. Zginflo wtedy trzynastu
mfzczyzn, uznanych potem za mfczennikow i beatyfikowanych przez Jana Pawla II w 1996 r.; zob.:
M. Janocha, Ikony w Polsce. Od sredniowiecza do wspolczesnosci, Warszawa 2008, s. 394-395.
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Co ciekawe, zadanie to powierzano w duzej mierze ksi^zom specjalnie w tym celu
sprowadzanym z Galicji8. Konkretne wytyczne przesyiaia Komisja Rz^dowa do spraw
Wewn^trznych i Duchownych Rz^dowi Gubernialnemu, sk^d trafiaiy do poszczegolnych cerkwi. Wprowadzanie takich zalecen mozna przesledzic w korespondencji dotycz^cej swi^tyn diecezji cheimskiej. Nagiy wzrost zainteresowania spraw^ ikonostasow w wiejskich cerkiewkach i wyposazanie ich w nowe przegrody lub remontowanie
starych miaiy miejsce od lat 40./50. XIX wieku, mifdzy innymi w Telatynie9, Horodyszczu10, Husynnem11, Maikowie12, Posadowie13, a po caikowitej likwidacji unii - na
przykiad w Dziekanowie14 (okoio 1905 roku)15. Postawa wyrazona w cytowanym liscie
byia impulsem, ktory uruchomii skomplikowan^ machine urz^dowych pism, procedur, wyliczen, delegacji i zlecen, prowadz^cych do ustawienia przegrody oitarzowej
w niepozornej, licz^cej ponad 200 lat drewnianej cerkwi w Maikowie w powiecie hrubieszowskim.
Wies Maikow poiozona jest niedaleko Bugu, okoio 5 km od granicy z Ukraine Jej
pocz^tki sifgaj^ XV wieku. Przed wojn^ byia to spora osada, licz^ca okoio 800 mieszkancow, Polakow, Zydow i - w przewazaj^cej liczbie (okoio 450 osob) - Ukraincow.
Pierwsz^ maikowsk^ cerkiew pod wezwaniem Ofiarowania Panskiego (wediug zwyczajowej nazwy - Matki Bozej Gromnicznej lub Oczyszczenia Najswiftszej Maryi Panny) wybudowano dla unitow okoio 1620 roku16. Byia to niewielka drewniana swi^tynia
z dachem krytym blach^, zwienczona kopui^ z zelaznym krzyzem. Siuzyia wiernym,
najpierw jako cerkiew parafialna, nast^pnie jako filialna. W 1875 roku zostaia przejfta
przez prawosiawnych, przy czym zmieniono jej wezwanie na sw. Michaia Archanioia,
a dwa lata pozniej zostaia zamknifta ze wzglfdu na „ziy stan techniczny i zuzycie
materiaiu”17. Na pocz^tku XX wieku zdecydowano si§ wybudowac now^, wifksz^ cer
kiew. Do cerkwi ucz^szczaio wtedy 410 wiernych z Maikowa oraz 220 osob z pobliskiego Smoligowa, przy czym w Maikowie stosunek liczbowy prawosiawnych do katolikow wynosii 5:3, a w Smoligowie 1:118. W 1919 roku stara nieremontowana swi^tynia
zostaia oficjalnie uznana przez wiadze panstwowe za zamknift^, nast^pnie opieczf8
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Zob.: W. Osadczy, Swigta Rus. Rozwoj i oddziaiywanie idei prawoslawia w Galicji, Lublin 2007, s. 205
235.
APL, KWL i RGL, sygn. 1481.
APL, KWL i RGL, sygn. 456.
APL, KWL i RGL, sygn. 493.
APL, KWL i RGL, sygn. 883.
APL, KWL i RGL, sygn. 1133.
APL, Konsystorz Prawosiawny w Cheimie [dalej APL, KPCh], sygn. 1740.
Tworzono spisy cerkwi, ktore powinny byc remontowane, w niektorych uzupeiniano takze wyposazenie, zob.: APL, KWL i RGL, sygn. 127, k. 213 - w wykazie zredagowanym przez Konsystorz Generalny
Diecezji Cheimskiej wymieniono takze pod numerem 117 cerkiew w Maikowie, z dopiskiem: „Filial
na, moze byc zostawiona na pozniej”.
M. Duszczyk, S. Krol, Cerkwie wMaikowie i ich zburzenie w 1938 roku, [w:] Akcja burzenia cerkwi...,
s. 317. Inne opracowania podaj%, ze pierwsze wzmianki o cerkwi pochodz^ z 1696 r., np. J. Niedzwiedz, Leksykon historyczny miejscowosci dawnego wojewodztwa zamojskiego, Zamosc 2003, s. 303.
M. Duszczyk, S. Krol, dz. cyt., s. 319.
Tamze, s. 320.
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towano takze now^, a ostatecznie - pomimo usilnych zabiegow wiernych, maj^cych
na celu odzyskanie mozliwosci odprawiania nabozenstw, oraz ich protestow wobec
dzialan administracji19 - obie rozebrano w ramach akcji burzenia cerkwi w 1938 roku.
Podczas rozbiorki wifkszosc ikon i utensyliow ulegla zniszczeniu lub zaginfla. Szczfsliwie zachowaly sif inwentarze spisywane podczas wizytacji biskupich, ktore daj^ wyobrazenie o wyposazeniu starszej malkowskiej swi^tyni. W 1847 roku znajdowaly sif
w niej trzy oltarze: glowny z ikon^ Matki Bozej i dwa boczne z postaciami sw. Bazylego
Wielkiego (prawdopodobnie to ta ikona trafila po wojnie do Muzeum Lubelskiego
w Lublinie) oraz sw. Mikolaja Cudotworcy20. Obecnosc wizerunku sw. Mikolaja nie
moze dziwic - nalezal on bowiem do najbardziej popularnych swiftych na tym terenie21, ale takze na calym swiecie, co trafnie ujfla Krystyna Mart:
[...] jest on patronem dzieci, ale takze uczonych, piekarzy, kupcow, zeglarzy, pasterzy, parafialnych kancelistow, literatow, panien bez posagow, w ifzniow [...] czci go zarowno Kosciol
W schodni, jak i Zachodni. Jest patronem Amsterdamu, Nowego Jorku i calej Rosji22.

Natomiast sw. Bazyli, choc jest jednym z najwazniejszych swiftych Kosciola
Wschodniego, jednak nie byl az tak popularny, w XVIII-wiecznej diecezji chelmskiej
poswifcono mu jedynie dwie cerkwie23. Archiwalia dotycz^ce malkowskiej cerkwi nie
sifgaj^ niestety momentu zamowienia przedstawienia.
Wystroj obejmuj^cy jedynie oltarze swiadczy o zlatynizowaniu wnftrza cerkiewnego. Z inicjatywy administracji panstwowej podjfto starania o uzyskanie ikonostasu,
ktore zostaly uwienczone powodzeniem w pazdzierniku 1860 roku. Sprawa budowy
ikonostasu w malkowskiej cerkwi od pocz^tku byla skomplikowana. W liscie z 2/21 X
1846 roku Budowniczy Powiatu Hrubieszowskiego W. Konkowski pisal do Naczelnika
Powiatu Hrubieszowskiego, ze swi^tynia jest zbyt mala, aby ustawic w niej przegrodf
oltarzow^:
[...] miejsce na Ikonostas zawieraj^ce tylko w swietle 6 lok. i 2H cali niedostatecznem jest do
pomieszczenia go i urz^dzenia nie tylko w szerokosci Presbiterjum ale nawet w szerokosci calego
Kosciola ktora wynosi lok. 924.

Powolywal sif przy tym na zarz^dzenia Rz^du Gubernialnego z 1841 roku, wedlug
ktorych „Carskie Wrota, drzwi boczne i obrazy najmniej osm lokci zajmowac winny oprocz ram, pilastrow i innych ozdob ktore takze w przyblizeniu najmniej 3 lok.
w szerokosci Ikonostasu zaj^c musz^”25. Wobec takiego problemu Naczelnik zwrocil
19
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Tamze, s. 323-328.
APL, Chelmski Konsystorz Greckokatolicki [dalej ChKGK], sygn. 513, k. 37.
W diecezji chelmskiej w XVIII w. znajdowalo sif 37 cerkwi pod wezwaniem sw. Mikolaja, co stanowilo czwarty wynik na liscie najbardziej popularnych wezwan; zob.: P. Sygowski, Unicka diecezja chelmska w protokolach wizytacyjnych biskupa Maksymiliana Rylly z lat 1759-1762, [w:] Polska-Ukraina.
1000 lat sqsiedztwa, t. 5: Miejsce i rola Kosciola greckokatolickiego w Kosciele powszechnym, Przemysl
2000, s. 244.
K. Mart, Znaki wiary. Ikony z nieistniejqcych cerkwi ze zbiorow Muzeum Ziemi Chelmskiej im. Wiktora
Ambroziewicza w Chelmie, [w:] Akcja burzenia c e rk w i., s. 253-254.
P. Sygowski, Unicka diecezja chelmska..., s. 244.
APL, KWL i RGL, sygn. 883, k. 16.
Tamze.
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siç z prosb^ o instrukcje do Rz^du Gubernialnego. Po uplywie ponad roku, w marcu
1848, Budowniczy Gubernialny odeslal zalecenia:
[...] choc zwykle w Ikonostasach dla sym etryi 6 obrazow umieszczaj^; m ozna jednak zrobic
w w^skich nawach tylko 4: [...] wtedy koniecznie zaymowac w inna szerokosc czyli dlugosc plaszczyzny jak nastçpuje:
2 lokci na Carskie W rota
3 lokci okolo na 2 obrazy przy tychze M atki Boskiej i Zbawiciela
3 й okolo na 2 drzwi bocznych [...]
8 lokci razem dlugosci.
Jezeli s^ gotowe, lub z jakiego pow odu sprawione byc m a jeszcze 2 lub wiçcej obrazy, moglyby siç
te pomiescic w zalamaniu Ikonostasu [...] lub tez na scianach je umiescic lami^c Ikonostas pod
k ÿ em prostym 26.

Na tym etapie Rz^d Gubernialny zdal relacjç ze stanu sprawy Komisji Rz^dowej
do spraw Wewnçtrznych i Duchownych, ktora odpowiedziala wytycznymi autorstwa
Rady Budowniczej.
Posiadaj^c te informacje, Naczelnik Powiatu w pazdzierniku 1854 roku przekazal
do Rz^du, a przez niego do Komisji, „rozklad kosztow” na 258 rubli srebrnych i 57^
kopiejek27, ktory tez zostal przez Komisjç zatwierdzony28. To wtedy Komisja w pismie
z listopada 1853 roku wyrazila przekonanie, ze w maleckiej cerkwi s^ odprawiane nabozenstwa i obrzçdy religijne, „do ktorych odbywania z nalezyt^ dokladnosci^ wedlug
obrz^dku kosciola wschodniego, Ikonostas jest nieodzownie potrzebnym”29 (w przypadku innej cerkwi - w miejscowosci Posadow - stwierdzono, ze ikonostas stanowi
„nierozdzieln^ calosc z Kosciolem r.g”30). Ciçzar finansowy mial ponosic kolator lub
Dozor Koscielny, a Rz^d Gubernialny mial dopilnowac, by ikonostas byl gotowy w ci^gu roku. Cena maleckiego ikonostasu nie byla wygorowana, zgodna z obowi^zuj^cymi
normami:
Ksi^zç N am iestnik reskryptem z dnia 19/31 Marca r. b. [1854] N r 215 rozkazac raczyl, izby odt^d
urz^dzenie ikonostasow z potrzebnym i przedm iotam i a nawet ornatam i podzielone bylo na trzy
kategorie, to jest: aby takowe w m iastach gubernialnych, powiatowych i innych znaczniejszych
kosztowaly najwyzej r. sr. 600, w mniejszych zas miastach i znaczniejszych m ajÿkach nie wiçcej,
jak r. sr. 400, a w mniejszych wsiach i osadach najwyzej r. sr. 30031.

Wytyczne te stanowi^ kolejny przyklad szczegolnego zainteresowania administracji panstwowej sprawy wyposazania cerkwi. W kolejnych pismach Komisja upominala i ponaglala Rz^d; wielokrotnie wysylano zapytania, „jakie przedsiçwziçto kroki
26
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Tamze, k. 26.
Rz^d wysokosci tych kosztow w pewnym stopniu pomoze uswiadomic wysokosc pensji dziekanskiej
- w latach 50. XIX w. na terenie Guberni Lubelskiej ksiçza piastuj^cy wyzsze stanowisko - dziekani dostawali okolo 40 rubli rocznie, zob.: APL, KWL i RGL, sygn. 300, k. np. 57, 119, 128, 186.
Niekiedy Komisja zezwalala na budowç bez „formowania oddzielnego na ten cel anszlagu”, jednak
dokladne plany i opisy samego ikonostasu musialy byc przedstawione do jej decyzji, zob.: APL, KWL
i RGL, sygn. 1133, k. 106.
APL, KWL i RGL, sygn. 883, k. 41.
APL, KWL i RGL, sygn. 1133, k. 82.
APL, KWL i RGL, sygn. 493, k. 62.
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do uskutecznienia robot okolo rzeczonego Ikonostasu, kto sif niemi i w jaki sposob
zajmuje, oraz o ile takowe wykonane zostaly”32. Okazalo sif, iz opoznienia wynikaly z problemow natury finansowej: we wrzesniu 1855 roku Komisja pisala do rz^du,
ze pan Chrzanowski, wlasciciel wsi Malkow, wyslal podanie, w ktorym stwierdzil, ze
malkowska cerkiew stoi na cmentarzu i uzywana jest rzadko, jedynie do nabozenstw
zalobnych; uwazal takze, ze jest zbyt mala, by wstawic do niej ikonostas, gdyz nie pomiescilaby wtedy dostatecznej liczby wiernych. Dodal, ze jest niezamozny, a ci^zy na
nim jeszcze obowi^zek wystawienia ikonostasu do parafialnej cerkwi w Szychowicach,
w zwi^zku z czym prosil Komisjf o zwolnienie go z ponoszenia kosztow wyposazania swi^tyni w Malkowie. Ciekawe s^ proby wymowienia sif od obowi^zköw kolatorskich i sposoby rozci^gania budowy w czasie: dziedzic innej wsi (Posadowa w powiecie tomaszowskim) po okolo 5 latach od rozpoczfcia staran o ikonostas przygotowal
material z drewna sosnowego, ktore bylo swiezo scifte i musialo wyschn^c; kilka lat
pozniej, gdy juz mogloby byc uzyte, szopa, w ktorej je skladowano, splonfla. Kolatorom zdarzalo sif takze wymawiac pomorem bydla, klfskami zywiolowymi czy innymi
zobowi^zaniami finansowymi33. Jednakowoz pan Chrzanowski z Malkowa po uplywie
kilku miesifcy, z niewyjasnionych w zachowanej korespondencji powodow, zmienil
zdanie i „zdeklarowal sif [...] wlasnym kosztem w ci^gu szesciu miesifcy Ikonostas
odbudowac”34. Naczelnik Powiatu Hrubieszowskiego stwierdzil zas, iz „Chrzanowski
pod wzglfdem zamoznosci przewyzsza wielu innych obywateli dobra swe w powiecie
tutejszym posiadaj^cych”35. Komisja Rz^dowa, chc^c miec pieczf nad wypelnieniem
tej deklaracji, wielokrotnie dopominala sif o przeslanie jej kontraktow, jakie kolator
mial zawrzec „z odpowiedniemi majstrami i artystami”36; upomnienia te pozostaly bez
odzewu, jednak prace przy ikonostasie ruszyly.
W kwietniu 1856 roku, w dekadf po rozpoczfciu staran o ustawienie przegrody,
Namiestnik donosil Rz^dowi Gubernialnemu, ze obrazy juz s^ zamowione u - nieznanego niestety z nazwiska - malarza, a w pazdzierniku tego roku pisal, ze roboty s^ „co
do drzewa juz ukonczone”37. Kolejny raport pochodzi 1858 roku: Budowniczy Powiatu
przeslal wtedy do Naczelnika protokol wizji:
Ikonostas [...] w zupelnosci wedle zatwierdzonego planu, co do drzewa i roboty stolarskiej ukonczony zostal, braknie tylko obrazow i pomalowania olejno calego Ikonostasu38.

Nieco problemow nastrfczylo, mimo specjalnych instrukcji, ostateczne ustawienie
przegrody:
[...] poniewaz stopnie Oltarza Wielkiego koncz^ sif prawie na linii odgradzaj^cej Presbyteryum
od Nawy Cerkiewki, i po ustawieniu Ikonostasu, wedle zatwierdzonego planu, taranowalyby ob-

32
33
34
35
36
37
38

APL, KWL i RGL, sygn. 883, k. 62.
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chodzenie Oltarza Wielkiego wedle Obrz^dku Grecko-Unickiego; z tego pow odu Ikonostas ustawionym zostal po przed samymi bocznymi Oltarzami, bez usuwania tychze na srodek Kosciola39.

Nie sprecyzowano, czy przegroda calkowicie przeslonila dawne oltarze; nie wiadomo tez, co sif stalo ze znajduj^cymi sif w nich obrazami - na pewno nie zostaly ponowne wstawione do ikonostasu, gdyz dla niego wykonano nowe wizerunki, o czym
przekonujemy sif z protokolu rewizyjno-odbiorczego, wystawionego ostatecznie
w pazdzierniku 1860 roku40. Sam protokol jest cennym zrodlem informacji na temat
owczesnych kosztow materialow i pracy. Szczegolowe wyliczenia dziel^ sif na szesc
glownych czfsci41:
- „Robota Ciesielska z materyalem” - 31 rubli 72 kopiejki,
- „Robota Stolarska i Snycerska” - 58 rubli, 5 kopiejek,
- „Robota Slusarska z materyalem” - 6 rubli, 45 kopiejek,
- „Robota Malarska i Pozlotnicka” - 25 rubli, 35 kopiejek,
- „Robota Malarska obrazowa” - 95 rubli,
- „Robota Tapicerska i Bronzyera” - 42 ruble.
Do ikonostasu wykonano w sumie 11 nowych obrazow:
♦ 6 „obrazow glownych, z ktorych kazdy trzyma w swietle wysokosci st: r: 2 cali
9 szerokosci st: r: 1 cali 9 wymalowac w stylu Kosciola Wschodniego” - po
10 rubli za sztukf,
♦ 1 „obraz Wieczerzy Panskiej nad Carskimi Wrotami [...], wielkosc jak na rysunku [rysunek nie zachowal sif] wymalowac podobniez” - za 15 rubli,
♦ 4 „obrazki pomniejsze okr^gle na Carskich Wrotach przedstawiaj^ce 4-ch prorokow olejno na blasze pomalowac” - po 5 rubli za sztukf.
Znacz^ca jest dysproporcja pomifdzy nisk^ cen^ za „obraz glowny” - ikonf namiestn^, a wysokim kosztem wykonania ikony Ostatnia Wieczerza zwykle stosunkowo niewielkich rozmiarow. Byc moze to liczba postaci na przedstawieniu decydowala
o jego cenie. Niestety w tego typu korespondencji rzadko padaly tematy obrazow czy
bardziej szczegolowe informacje o osobie malarza, czfsciej pojawialy sif nazwiska wykonawcow struktury ikonostasow - niekiedy nawet z adresami (Aleksander Hempel
z Warszawy42 - wykonywal okolo 1850 roku ikonostas dla cerkwi w Horodyszczy, Kozicki z Radziechowy [?]43 i S. A. Sokalow z Moskwy44 mieli pracowac okolo 1905 roku
dla cerkwi w Dziekanowie, Antoni Budniewski znany byl zas w pocz^tku XX wieku
w okolicach Kopylowa jako ten, ktory stawia nowe cerkwie i naprawia stare45), niestety
w przypadku cerkwi w Malkowie tych danych zabraklo.
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Zachowana w Archiwum korespondencja jest niezwykle cennym zrodlem informacji o poprzedzaj^cych powstanie ikonostasu szeroko rozbudowanych procedurach
urzfdowych, zaleznosciach finansowych, wartosci i rodzaju wykonywanych prac oraz
ich rozci^glosci w czasie czy wreszcie o osobach, ktore byly w nie zaangazowane zwlaszcza ze opisywane w listach obiekty oraz cerkwie, w ktorych sif znajdowaly,
w wifkszosci przypadkow juz nie istniej^.

History of one iconostasis
SUMMARY
The inspiration for this article was the icon of St. Basil the Great painted in 1757 w hich originally
came from the O rthodox church in Malkow (Hrubieszow County), and w hich is currently stored in
Lublin Museum (S/Mal/555/ML). Research on its provenience and history has led to the query in the
State Archives in Lublin. Although the preserved archives do not reveal m uch about the icon itself,
they contain interesting correspondence concerning the creation of the iconostasis for the church in
Malkow, which sheds light on the procedures that preceded the ordering and creation of iconostases,
binding in Lublin Governorate in the 19th century. The preserved letters reveal the variety o f people
involved in the putting up of a single iconostasis - local adm inistration representatives, m em bers
of national commissions, builders, craftsmen painters and patrons - as well as the problems which
they encountered (e.g. their uncertainty about the exact application of national design guidelines in
a specific and rather small church, or th eir financial dilemmas) and the m ethods th at they used to
solve them . Moreover, this correspondence is a valuable source o f inform ation on the costs of the
w ork and materials used to furnish the church with the iconostasis. Therefore, the m ain aim of this
article is to present the history of the creation of the Malkow iconostas and to reveal at least a p art of
the variety of data stored in the Archives. Finally, the article is to be an incentive to draw the attention
of researches and visitors to the collections o f icons stored in Lublin Museum.

Powrot do spisu tresci

Powrot do poczqtku artykulu

