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Częstochowska Ikona Matki Bożej

Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, zwanej też Czarną Madonną 
(łac. Imago thaumaturga Beatae Virginis Mariae Immaculatae Conceptae, in Claro 
Monte -  Jasnogórski Cudowny Obraz Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej), jest jednym z najsłynniejszych obrazów chrześcijańskich z pogranicza 
kulturowego między katolickim Zachodem i ortodoksyjnym Wschodem. Nazwa 
‘Czarnej Madonny’ pochodzi od sczerniałej od dymu świec powierzchni malowi
dła. W tradycji wschodniej wizerunek znany jest jako Częstochowska Ikona Matki 
Bożej, Częstochowska Ikona Bogarodzicy lub Bełska Ikona Matki Bożej. Obraz 
przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus otoczony jest szczególnym 
kultem religijnym wśród wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Cerkwi 
Prawosławnej.

Proweniencja obrazu, autorstwo i data jego powstania nie są znane (istnieją 
tu liczne legendy1). Książę Władysław Opolczyk prawdopodobnie zabrał ikonę 
Matki Bożej z Bełza i przekazał paulinom na Jasnej Górze do ufundowanego przez 
siebie w 1382 r. klasztoru. Ikona jasnogórska stała się palladium Rzeczypospolitej i 
celem pielgrzymek chrześcijańskich. W skarbcu paulińskiego klasztoru znajdują się 
wota pątników i metalowe szaty (tzw. ‘sukienki’) ze szlachetnych kruszców, 
wysadzane drogimi kamieniami, które nakłada się na ikonę.

Ikona malarsko jest wariantem bizantyńskiego typu Hodegetrii. Przedsta
wia frontalnie stojącą Maryję, trzymającą na lewej ręce Dzieciątko Jezus, które 
patrzy w stronę widza. Na ikonie Maryja opiera prawą rękę na piersi. Syn Boży w 
karminowej szacie, jak Pantokrator uniesioną ku górze prawą ręką błogosławi a w 
lewej ręce trzyma księgę Słowa (jako Logos). Ciemne szramy (rysy) na prawym 
policzku i szyi Madonny są śladem uszkodzenia z czasu napaści husyckiej (1430) 
albo w XIV w. zostały powtórzone przez ikonopiścę za pierwotną wersją obrazu 
(za wcześniejszym o dwa-trzy wieki pierwowzorem ikony z ok. XI-XII w.2 ). 
Suknia Maryi jest ciemnogranatowa (pierwotny barwnik niebieski z czasem

1 K. Onasch, Annemarie Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 2013, 
s.163.
2 K. Onasch..., op. cit., s.164.



poczerniał), ozdobiona motywami złotych lilii. Na maforionie nad czołem Dziewi
cy wśród lilii namalowano gwiazdę sześcioramienną. Głowy Maryi i Jezusa 
otoczono połączonymi ze sobą złotymi nimbami, kontrastującymi z ciemnymi 
karnacjami twarzy Matki i Jej Syna. Tło ikony jest zielone (seledynowo-zielone). 
Częstochowska (Bełska) Ikona Matki Bożej posiada wiele kopii i podobizn, które 
można spotkać zarówno w świątyniach katolickich, jak i prawosławnych.
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Abstract / Summary: A picture on the cover of this volume:

The author of the picture: unknown. The title: The Icon o f Mother ofGodfrom Czestochowa. Painting 
technique: tempera on wood. The wooden original board dimensions: 122,2 x 82,2 x 3,5 cm Place of 
exposition of original icon: The Church of Our Lady fiom Czestochowa (Jasna Gora, Czestochowa). 
The copy of this icon. Painting technique: tempera on wood. The wooden board dimensions: 44 x 30 x 
2 cm. The copy picture on the cover this volume was painted by Krzysztof Cudo. Place of exposition of 
the copy - in private collection.

Abstrakt / streszczenie: Obraz na okładce tego woluminu:

Autor obrazu: nieznany. Tytuł: Matka Boska Częstochoiwska. Technika malarska: tempera na desce. 
Wymiary oryginalne tablicy drewnianej 122,2 x 82,2 x 3,5 cm. Miejsce ekspozycji oryginalnej ikony: 
Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej (Jasna Góra, Częstochowa).
Kopia ikony. Technika: tempera na desce. Tablica drewniana o wymiarach: 44 x 30 x 2 cm. Kopię 
obrazu na okładce tego tomu namalował Krzysztof Cudo. Miejsce ekspozycji kopii -  w kolekcji 
prywatnej.

The title in English: The Icon o f Mother ofGodfrom Czestochowa 

Słowa-klucze:

malarstwo religijne, malarstwo sakralne, Kościół Rzymskokatolicki, ikona Matki Bożej Częstochow
skiej,

Keywords:

religious painting, sacred painting, the Roman Catholic Church, Icon of Mother of God from 
Czestochowa
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Krasnik. E-mail: anmartzuk[at]interia.pl

[English translation by Teresa Bela]
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