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Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Pierwowzorem prezentowanego wizerunku Matki Bożej Nieustającej Po
mocy jest piętnastowieczna ikona przedstawiająca Matkę Bożą Arakiotinę (Pasyj
ną) przynależąca do szkoły italo-kreteńskiej1 . Według tradycji obraz został skra
dziony z Krety i w XV w. przewieziony do Rzymu, gdzie ok. 1499 r. umieszczono
go w kościele św Mateusza. Ukrywany podczas Rewolucji Francuskiej, znalazł
swoje miejsce w kościele Matki Bożej w Posterula w Rzymie, gdzie przebywał
przez siedemdziesiąt lat aż do przybycia redemptorystów do Wiecznego Miasta.
Zainteresowanie redemptorystów obrazem wzrosło z chwilą wybudowania przez
nich w miejscu zniszczonego kościoła św. Mateusza nowej świątyni pod wezwa
niem św. Alfonsa Marii Liguori’ego. W 1865 r. błogosławiony Pius IX na prośbę
ojca generała Mikołaja Mauron’a, wyraził zgodę na przeniesienie obrazu do ko
ścioła redemptorystów. Po przeprowadzeniu renowacji ikony przez polskiego
malarza Leopolda Nowotnego, w 1866 r. przeniesiono ją w uroczystej procesji do
kościoła św. Alfonsa Marii Liguori’ego przy Via Merulana w Rzymie. W dwa lata
po rzymskiej koronacji obrazu jej kopie dotarły do Polski. Ponad siedemdziesiąt
nowych kopii sprowadził o. Bernard Łubieński2 .
Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy przedstawia na złotym tle symbo
lizującym nieprzenikniony blask nieba, Maryję frontalnie w półpostaci, w typie
Hodegetrii z Dzieciątkiem Jezus na lewym ramieniu. Prawą dłonią o smukłych
palcach podtrzymuje rączki Dziecka, ukazując tym samym bliską relację z Nim.
Na bliską więź z Emmanuelem wskazuje również lekko pochylona w stronę Jezusa
głowa Maryi z twarzą wyrażającą powagę, smutek i zadumę. Maryja ubrana jest w
ciemnopurpurową suknię (znak godności) oblamowaną wokół szyi i na prawym
rękawie złotą tasiemką symbolizującą miłość. Lekko narzucony maforion (płaszcz)
w kolorze głębokiego granatu, podbity zielonym atłasem okrywa Jej głowę i ra
miona. Udrapowany w fałdy z bizantyjskimi wisiorkami na ramieniu pokryty jest
1Konrad Onasch, Annemarie Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa
2013, s. 65.
2 Historia obrazu Matki Boźej Nieustającej Pomocy na stronie interentowej - adres elektroniczny:
wwwjozeftorun.pl/index.php?go=402san00 [wyświetlono 30.11.2013].

złotym szrafowaniem, które symbolizuje blask Transcendentu. Tuż nad czołem
Maryi znajduje się złota gwiazda z ośmioma promieniami, zaś nieco niżej, po lewej
stronie promienisty krzyż na wzór gwiazdy. Znaki te symbolizują dziewictwo
Maryi przed i po narodzeniu Jezusa.
Spoczywające na ramieniu Matki Dzieciątko Jezus przedstawione jest w
całej postaci. Jego ubiór stanowi obszerna, zielona - utożsamiana z Bóstwem tunika przepasana kontrastującą w kolorze, czerwoną szarfą symbolizującą królewskość. Zarzucony na prawe ramię brązowy himation oznacza człowieczeństwo
Jezusa. Jego szaty - podobnie jak szaty Matki - pokryte są złotym szrafowaniem.
Jego odwrócenie głowy w kierunku Archanioła Gabriela trzymającego
atrybuty męki krzyżowej : włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem. Mały Jezus
przejęty trwogą tuli się do Matki. Obiema rączkami chwyta kciuk Jej prawej dłoni
szukając u Niej ratunku i pomocy.
Uwieńczeniem kompozycji obrazu są czerwone kontrakcje literowe okre
ślające przedstawione osoby. Obraz, podobnie jak jego pierwowzór namalowany
j est na desce o wymiarach 52 x 42 cm temperą na podkładzie kredowym3.
Abstrakt (Streszczenie) po polsku / Abstract (Summary) in Polish:
Tekst jest komentarzem do obrazu zamieszczonego na okładce, ilustracji
przedstawiającej typ ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Autorka tekstu
opisuje krótko historię tego typu wizerunku oraz dokonuje jego analizy formalnej,
zgodnie z zasadami deskrypcji obrazów stosowanymi w historii sztuki.
Słowa-klucze:
ikona, kultura chrześcijańska, malarstwo, Matka Boża Nieustającej Pomocy, XX
wiek, Kraków, kopia obrazu,
The title in English:

The Icon o fOur Lady o fPerpetualHelp
Abstract (Summary) in English / Abstrakt (Streszczenie) po angielsku:
The text is a commentary on the picture on the cover. It is an illustration
presenting a type of icon of Our Lady of Perpetual Help. The author of the text

3 Serwis Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Ikonograficzna interpretacja obrazu,
http://www.karmelidbosi.pl/Zakon/podkategoria?zakon=kalisz&s...
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briefly describes the history of this type of icon and carries out a formal analysis,
according to the principles of iconography applied in art history.
Key words:
icon, Christian culture, painting, Our Lady of Perpetual Help, 20th century, Cracow,
a copy of the picture.
A picture on the cover of this volume:

Our Lady o fPerpetualHelp (a copy, 21st century, Our Lady of the Rosary Church
in Cracow - Piaski Nowe) (photo: Andrzej Szełęga)
Obraz na okładce tego tomu:

Matka Boża Nieustającej Pomocy (kopia, 21 wiek, Kościół Matki Bożej Różańco
wej w Krakowie - Piaskach Nowych) (foto: Andrzej Szełęga).
Wybrana bibliografia / Selected Bibliography / Selected Literature:
Onasch Konrad, Annemarie Schnieper, Ikony. Fakty i legendy [tłum. z ang. Zofia Szanter, z niem
Mariusz Smoliński (fiagm), przekł. Z grec. ftagm. hymnów i tekstów liturgicznych ks. dr Henryk
Paprocki, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 2013.
Historia obrazu M BNP, wwwjozeflorun.pl/index.php?go=402san00 [dostęp 2013-11-30].
Ikonograficzna interpretacja obrazu, Serwis Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych,
http://www.karmelidbosi.pl [dostęp 2013-11-30]
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