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Jasnogórska Madonna nosi 
na sobie ślady ran, dwie 
krwawe pręgi, podłużne bli-
zny na prawym policzku 
i szyi. To znaki niszczyciel-
skiej siły drzemiącej w czło-
wieku. Ważniejsze jednak, 
choć mniej rzucające się 

w oczy, są dowody ludzkiej troski i czułości, z jaką opie-
kowano się poranioną Ikoną.

NIEZWYKŁY OBRAZ TRAFIŁ NA JASNĄ GÓRĘ najprawdopo-
dobniej 31 sierpnia 1384 roku, podarowany paulinom przez 
księcia Władysława Opolczyka. Według dawnych legend 

wizerunek Matki Bożej był dziełem św. Łukasza Ewangelisty; miał 
on go namalować na desce stołu, przy którym modliła się i spożywała 
posiłki Najświętsza Rodzina. Przez kilka wieków jasnogórscy kusto-
sze w taki też sposób przedstawiali ikonę – jako autentyczną relikwię, 
porównywalną z Całunem Turyńskim czy Dom-
kiem Maryi z Loreto.

Dziś wiadomo, że odwołanie do św. Łukasza ma 
inne uzasadnienie. Otóż starochrześcijańska trady-
cja przypisywała temu właśnie Ewangeliście autor-
stwo trzech najstarszych ikon maryjnych, które dały 
początek różnym rodzajom wizerunków. Kolejni 

BLIZNY
SPOTKANIE
WSCHODU 
I ZACHODU

■ Wizerunek 
Matki Bożej 
Jasnogórskiej  
w sukience 
brylantowej, 
zwanej też 
diamentową,  
z klejnotami  
z XVII-XX w.
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twórcy przez stulecia naśladowali owe typy kanoniczne, a ich dzieła 
nazywane były ikonami św. Łukasza.

Jedna z nich przedstawiała Matkę Bożą i Dzieciątko en face, zwró-
conych twarzą ku widzowi. Ten typ ikony bizantyjskiej przejdzie do 
historii pod grecką nazwą Hodegetria. Słowo to pochodzi od nazwy 
kościoła Ton Hodigon w portowej dzielnicy Konstantynopola, gdzie 
przechowywany był oryginalny obraz namalowany – według trady-
cji – przez św. Łukasza. Hodegetria znaczy „Wskazująca drogę” lub 
„Przewodniczka”. Obraz z owej świątyni dał ikonograficzny wzór 
wizerunku Maryi, który od IX stulecia rozpowszechnił się w całym 
Kościele. Pierwowzór zniszczyli najprawdopodobniej Turcy po zdo-
byciu Konstantynopola w 1453 roku.

Jak obraz zawędrował na Jasną Górę? Według Translatio tabu-
lae, rękopisu pochodzącego z XV wieku, ikonę miał przywieźć ze 
stolicy Bizancjum na Ruś Czerwoną jako dar od cesarza Konstan-
tyna książę Lew. Trafiła ona do zamku w Bełzie, gdzie otaczana 
była wielką czcią przez okoliczną ludność prawosławną. Po roku 
1370 ziemie te zostały wcielone do Królestwa Węgier, a zarząd 
nad nimi król Ludwik powierzył Władysławowi Opolczykowi. Ten 
ostatni, kończąc swe rządy na Rusi, zabrał obraz z Bełza i prze-
wiózł go na Jasną Górę.

Inną hipotezę na temat dziejów wizerunku przedstawił konserwa-
tor sztuki prof. Wojciech Kurpik, który przeprowadził najdokładniejsze 
badania jasnogórskiego obrazu. Uważa on, że cechy warsztatowe dzieła 
pozwalają ustalić miejsce i czas jego powstania. Miałoby ono pochodzić 
z XIII–XIV wieku z warsztatu ikonowego na Bałkanach, znajdującego 
się pod wpływem słynnego ośrodka sztuki sakralnej w Ochrydzie. 
Wiele wskazuje na to, że wizerunek Maryi z Dzieciątkiem stanowił 
część ikonostasu.
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■ Przewiezienie 
obrazu z Bełza  
do Częstochowy. 
Ilustracja  
z XVII-wiecznego 
dzieła Mikołaja 
Lanckorońskiego.  

■ Przekazanie 
paulinom 
Cudownego 
Obrazu przez 
Władysława 
Opolczyka  
na XVII-wiecznym 
płótnie, wiszącym 
dziś w Sali 
Rycerskiej 
jasnogórskiego 
klasztoru.
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Później, zdaniem prof. Kurpika, obraz trafił na 
dwór Andegawenów w Budzie. W jaki sposób? 
Jedna z hipotez mówi, że mogło to się stać podczas 
wojen serbsko-węgierskich, gdy wojska madziar-
skie zapuszczały się daleko na południe. Inna wer-
sja sugeruje, że dzieło było darem cesarza bizantyj-
skiego. Z testamentu Elżbiety Łokietkówny (żony 
króla Węgier, Karola Roberta) wiadomo, że miała 
ona w swym posiadaniu ikonę Matki Bożej, której 
autorstwo przypisywano św. Łukaszowi. Wielce prawdopodobne, iż 
był to właśnie jasnogórski wizerunek.

Na zamku w Budzie obraz znalazł się w drugiej połowie XIV wieku 
i był wówczas poważnie uszkodzony. Rozpadł się bowiem – w nie-
znanych dla nas okolicznościach – na trzy oddzielne deski. Doko-
nano naprawy dzieła, jednocześnie przemalowując je w stylu wło-
skim (znawcy wskazują na wpływy szkoły sieneńskiej i weneckiej). 
Wiadomo, że w tym czasie na dworze węgierskim przebywało grono 
artystów z Italii i któryś z nich mógł podjąć się tego zadania. Rentge-
nogramy z XX wieku wykazały wiele zmian między wersją pierwotną 
a późniejszą, np. początkowo mały Jezus trzymał w ręce zwój pisma, 
podczas gdy po korekcie miał już w dłoni kodeks. Mimo tych prze-
obrażeń wizerunek zachował dawny schemat Hodegetrii i pierwotny 
walor sakralny ikony.

Elżbieta Łokietkówna w swym testamencie z roku 1380 zostawiła 
dzieło w spadku Elżbiecie Bośniaczce (żonie Ludwika Węgierskiego 
i matce św. Jadwigi – późniejszej królowej Polski i małżonki Włady-
sława Jagiełły). Zdaniem prof. Wojciecha Kurpika, to właśnie z księż-
niczką Jadwigą (oraz jej opiekunem – Władysławem Opolczykiem) 
obraz przybył później do Polski i trafił w 1384 roku na Jasną Górę.

■ Elżbieta 
Łokietkówna 
zasłania własnym 
ciałem swego 
męża, króla Karola 
Roberta, przed 
zamachowcem 
Feliksem Zachem. 
XIX-wieczne 
płótno Somy  
Orlaia Petricha.

www.jasnagorakrolowa.pl



31

BLIZNY  SPOTKANIE WSCHODU I  ZACHODU

■ Napad na klasztor jasnogórski  
i sprofanowanie obrazu. Ilustracja  
z XVII-wiecznego dzieła Mikołaja 
Lanckorońskiego.  

■ Pieczęć Władysława Opolczyka  
z aktu fundacyjnego klasztoru  
z 9 sierpnia 1382 r.
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Wydawało się, że w tym miejscu ikona będzie bezpieczna. Nic bar-
dziej mylnego. W Wielkanocny Poniedziałek roku 1430 na klasztor 
napadła banda zbójców, skuszona opowieściami o kosztownościach, 
jakie w mieli w sanktuarium pozostawiać wdzięczni pielgrzymi. Roz-
bójnicy zamordowali kilku paulinów, a gdy nie znaleźli spodziewanych 
skarbów, włamali się do kaplicy Matki Bożej. Zdjęli obraz z ołtarza, 
zerwali z niego drogocenne ozdoby, a samo malowidło, połamane na 
trzy części i sprofanowane, porzucili na ziemi.

Zniszczenia były bardzo znaczne. Prof. Wojciech Kurpik na podsta-
wie zdjęć rentgenowskich doliczył się 29 poważnych uszkodzeń na iko-
nie. Jednym z nich była podwójna „blizna” na prawym policzku jasno-
górskiej Madonny. Często powtarzana jest informacja, jakoby jeden ze 
sprawców celowo ciął mieczem twarz Maryi. Badania konserwatorskie 
wykazały jednak, że ślad powstał na skutek gwałtownego odrywania 
nożem srebrnych dekoracji i klejnotów, którymi ozdobiony był obraz.

Zniszczona ikona została przewieziona do Krakowa, gdzie na koszt 
króla Władysława Jagiełły poddano ją gruntownej renowacji. Wawel-
scy konserwatorzy natknęli się wówczas przy restauracji obrazu na 
nieprzewidziane trudności. „Gdy malarze go naprawili, pociągnęli 
ramy delikatną farbą, mniemając, że zadośćuczynili zaleceniu króla 
– pisze Piotr Rydzyński w swej książce Historia pulchra z 1523 roku. 
– Przychodzą następnego dnia, widzą, że farby spłynęły i że praca ich 
daremna. Przeto gdy częściej w tej rzeczy trwali, nic 
zgoła nie wskórali. Gdy o tym doniesiono królowi, 
król przypisał to ich lenistwu i niedbalstwu, bieglej-
szych skądinąd postarał się sprowadzić, którzy gdy 
za pismem cesarskim przybyli, biorą się śmiało do 
rzeczy wobec rady miejskiej, pracę kończą i rado-
śnie odchodzą do gospody, pokrzepiają się ucztami, 

■ Konserwatorzy 
w Krakowie, 
którzy dokonywali 
renowacji obrazu 
po zniszczeniach, 
pozostawili na 
policzku Matki 
Bożej „blizny”.
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szydząc z malarzy krajowych. Następnego dnia, 
skoro i oni zobaczyli, że się łudzili i niewiele 
wskórali, ponownie wzięli się do pracy, więcej 
sztuki włożyli, a gdy próżno siły swe wytężali, 
zaniechali przedsięwzięcia bardzo zdziwieni”.

Współczesne badania potwierdziły doniesie-
nia Piotra Rydzyńskiego o zamianie wykonaw-
ców. Rentgenogram wykazał bowiem, że naj-
pierw zniszczenia ikony uzupełniano w jednym 
stylu malarskim (more greco), by go poniechać 
i dokończyć pracę w drugim, bardziej zbliżonym 

■ Na 
rentgenogramie oczy 
najdawniejszego 
oblicza Maryi 
widoczne nad mocno 
zarysowanymi 
oczami obecnego 
wizerunku.

■ Zdjęcie 
rentgenowskie: 
„blizny” ciągnące się 
przez prawy policzek  
i szyję Matki Bożej.

www.jasnagorakrolowa.pl



BLIZNY  SPOTKANIE WSCHODU I  ZACHODU

www.jasnagorakrolowa.pl



36

KRÓLOWA  MATKA BOŻA Z  JASNEJ  GÓRY

■ Rentgenogram pokazuje wyraźnie 
zniszczenia obrazu spowodowane 
używaniem ostrych narzędzi do zrywania 
kosztowności podczas napadu na klasztor 
w 1430 r.
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do malowideł włoskiego trecento. Domalowano też na szacie Matki 
Bożej nowy element: lilie – godło dynastii Andegawenów.

Konserwatorzy pozostawili obrazoburcze cięcia na obliczu 
Madonny, akcentując „blizny” cynobrem, czyli farbą koloru krwi. 
Taka decyzja – według opinii historyków – musiała wykraczać 
poza kompetencje malarzy. Mogła więc wyjść od Władysława 
Jagiełły, który chciał w ten sposób podkreślić motyw boleści 
Matki Bożej.

Na twarzy Maryi dostrzec można – jak pisał w roku 1988 ówcze-
sny przeor Jasnej Góry, o. Rufin Abramek – „czułość i dobroć 
macierzyńską, a jednocześnie surowość i cierpienie, jakiś ogromny 
spokój wnętrza, a jednocześnie niewypowiedziany ból”.

Teologia ikony opisuje cały system znaków i symboli zawar-
tych w obrazach, które pozwalają odkryć ukryty w nich poten-
cjał duchowy.

Matka Boża prawą rękę trzyma na wysokości piersi i wskazuje nią 
na Syna. Ów gest stanowi jakby echo słów Maryi skierowanych do 
Jezusa podczas uczty weselnej w Galilei, opisanej w Ewangelii św. 
Jana: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Uprawo-
mocnia to nazywanie Jasnej Góry „polską Kaną”.

Z kolei mały Jezus prawą ręką czyni znak błogosławieństwa, 
w lewej zaś trzyma księgę. W ten sposób daje się poznać jako 
Władca, Prawodawca i Nauczyciel. Złote nimby wokół głowy Matki 
i Syna są zespolone ze sobą, wskazując na jedność obu postaci.

Kontemplując wizerunek, uważny obserwator zobaczy w nim 
bizantyjską powagę zmiękczoną przez słodycz i liryzm malarstwa 
włoskiego. Jak pisał ks. Janusz Pasierb, w twarzy jasnogórskiej Pani 
odbija się synteza chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, która 
oddaje istotę polskiej duchowości.
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■ Obraz 
Jasnogórski na 
druku ulotnym 
„Hie Volget” 
(miedzioryt 
datowany na 
lata 1515-1524).
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POKAZUJĄ TAM Obraz Marii Przechwalebnej 
i Najczcigodniejszej Dziewicy, Królowej Świata i naszej, 
dziwnym, a rzadko spotykanym kunsztem wykonany, o bardzo 
łagodnym wyrazie twarzy, z którejkolwiek strony by mu 
się przyglądać. (…) Spoglądających na ten Obraz przenika 
szczególna pobożność, jakbyś patrzył na żywą Osobę.

Jan Długosz (1470/1480) 

UDAJĄCY SIĘ na Jasną Górę pątnicy oczekiwali wielkiego 
przeżycia i otrzymywali je, nie pojmując może nawet w pełni 
jego istoty, tego, co jest w nim wzruszeniem religijnym, a co 
estetycznym, gdyż w sztuce sakralnej – ale tej naprawdę 
wielkiej – nigdy do końca tego nie wiadomo. Poruszające 
głęboko spojrzenie Marii, w blaskach złota, kobaltowej emalii 
oraz błyskach klejnotów w diademach, bez trudu przenikało 
w głąb zgrzebnej, słowiańskiej duszy ówczesnych Polaków, 
pozostawiając świetlisty zapis Obrazu i Miejsca.

Wojciech Kurpik (2008)
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