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LITURGICZNE ASPEKTY KSZTAàTOWANIA WNĉTRZ
CERKWI
Krzysztof WoĨniak
Politechnika àódzka, àódĨ
Streszczenie. Powojenna architektura cerkiewna w Polsce zasadniczo tworzona jest
w dwóch konwencjach – o formach konsekwentnie nawiązujących do tradycyjnych oraz
o formach od tych wzorców zdystansowanych. W artykule przedstawiono sposób ksztaátowania wnĊtrz cerkwi pierwszego typu. Skoncentrowano siĊ na peánionej przez nie funkcji liturgicznej oraz przybliĪono związaną z tym symbolikĊ. ZauwaĪono zjawisko zaniku
tradycyjnego przeznaczenia prothesis, a takĪe przejmowania funkcji proskomidionu przez
sanktuarium.
Sáowa kluczowe: architektura sakralna, cerkwie, Ğwiątynie wschodnie

WSTĉP WRAZ Z CELEM I HIPOTEZĄ BADAWCZĄ
Liturgia w KoĞciele prawosáawnym ma na celu oddanie czci Bogu, uwielbienie Go
w przychodzącym na oátarz Chrystusie. Od X wieku chrzeĞcijaĔski Wschód odnosi pojĊcie
„liturgii” wyáącznie do Ofiary Eucharystycznej [Kurek 1997]. Teksty liturgiczne w swym
zasadniczym zrĊbie są niezmienne1, jedynie niektóre elementy akcji liturgicznej ksztaátowaáy siĊ do X wieku. Ksztaát liturgii formowaá siĊ na gruncie kultury i jĊzyka greckiego,
czerpiąc jednoczeĞnie z tradycji sakralnych Bliskiego Wschodu – Antiochii, Jerozolimy,
Kapadocji. Architektura sakralna wyksztaáciáa równolegle typ Ğwiątyni krzyĪowo-kopuáowej na planie krzyĪa greckiego (Bizancjum). Jak pisze Kurek [1997, s. 115]: „Podobnie
jak przez stulecia nie zmieniaáa siĊ liturgia, tak w zasadniczej formie nie zmieniaáa siĊ
Ğwiątynia wschodniochrzeĞcijaĔska. Zdaniem badaczy Ğwiadczy to najdobitniej o doskonaáej harmonii i skoĔczonoĞci procesu, który do niej doprowadziá, a w konsekwencji
takĪe do zamkniĊcia siĊ na wszelkie próby wprowadzenia nawet najmniejszych zmian”.
1

Do dziĞ liturgia w KoĞciele prawosáawnym odbywa siĊ wedáug tekstów ĞwiĊtego Jana Chryzostoma – Záotoustego (350–407) oraz ĞwiĊtego Bazylego Wielkiego (329–379).
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RzeczywiĞcie Ğwiątynia bizantyĔska byáa formą, na podstawie której tworzyáy siĊ cerkwie na Rusi, a i dziĞ architekci odwoáują siĊ do tego wzorca. OsiągniĊcie doskonaáej harmonii Ğwiątyni bizantyĔskiej nie musi jednak skutkowaü zamkniĊciem na wprowadzenie
zmian. Przykáadem są Ğwiątynie autorstwa Aleksandra Grygorowicza: PodwyĪszenia
KrzyĪa ĝwiĊtego w Jaáówce na Podlasiu [WoĨniak 2010a] i ĝwiĊtej Trójcy w Hajnówce
[WoĨniak 2010b]. Pierwsza zbudowana jest w ukáadzie krzyĪowo-kopuáowym, z przeksztaáconym wspóáczeĞnie, wrĊcz modernistycznym centrum kopuáowym, doskonale
zintegrowanym z tradycyjną bizantyĔską przestrzenią. Druga opiera siĊ na twórczo przeksztaáconej bizantyĔsko-ruskiej koncepcji krzyĪowo-kopuáowej, ĞciĞle zintegrowanej
z elementami wspóáczesnej modernistycznej myĞli architektonicznej [WoĨniak 2010b].
Akcja liturgiczna w KoĞciele wschodnim ma bogatą oprawĊ w postaci Ğpiewu, elementów wystroju wnĊtrza i architektury. Jej celem jest wywoáanie odpowiedniego usposobienia wewnĊtrznego wiernych – nastawienia ich umysáu, psychiki, a takĪe nawiązanie
Īywego kontaktu z liturgią. Jednym z waĪnych elementów oprawy liturgii jest architektura wnĊtrza Ğwiątyni, choü jak podaje Jan Kurek za Jerzym Nowosielskim [Kurek 1997,
s. 115]: „...kaĪdy gest, a takĪe sposób ksztaátowania Ğwiątyni wspóáistnieje w liturgii, jest
tą liturgią...”. Architektura wnĊtrza cerkwi zatem nie tylko sáuĪy liturgii, ale peáni w niej
okreĞloną funkcjĊ, wspóátworzy tĊ liturgiĊ. Celem opracowania jest okreĞlenie, na ile
wspóáczesne wnĊtrza badanych ĞwiątyĔ speániają przypisane im tradycją funkcje, a hipotezą badawczą jest wystĊpowanie zjawiska zanikania tradycyjnej, liturgicznej funkcji
prothesis.
Pierwszą czĊĞcią mszy są obrzĊdy wstĊpne (przygotowanie darów ofiarnych), tzw. proskomidia. Odbywają siĊ one w póánocnym pomieszczeniu sąsiadującym z sanktuarium,
zwanym prothesis. Prothesis oraz diakonikon, czyli analogiczne poáudniowe pomieszczenie, sąsiadujące z sanktuarium, nazywają siĊ áącznie pastoforiami. Pastoforia zaĞ razem
z sanktuarium tworzą trójdzielne prezbiterium. W sanktuarium umieszczony jest oátarz,
nad którym odbywają siĊ najistotniejsze modlitwy eucharystyczne, urzeczywistniające
obecnoĞü Chrystusa. Dlatego teĪ ogranicza siĊ wstĊp wiernym do tego najĞwiĊtszego
miejsca (miĊdzy innymi poprzez zakaz wstĊpu kobiet). WnĊtrze Ğwiątyni prawosáawnej musi speániaü ponadto wymagania kanonicznej trójdzielnoĞci: narteks (przedsionek),
nawa (pomieszczenie dla wiernych) i sanktuarium. Sanktuarium od nawy oddzielone
jest przegrodą. W naszej kulturze najczĊĞciej ma ona formĊ ikonostasu. Starszą formą
przegrody jest templon2. Od V wieku ikonostas powiĊkszaá swoje rozmiary, pod koniec
VI wieku posiadaá juĪ troje drzwi [Kurek 1997]. Przeksztaácenie templonu w ikonostas
nie przebiegaáo jednoczeĞnie we wszystkich krajach. MoĪna umownie przyjąü, Īe nastąpiáo to w okresie miĊdzy IX a XIV wiekiem. W strukturze ikonostasu gáówną rolĊ odgrywają ikony Chrystusa i Matki BoĪej.
Przeniesienie darów ofiarnych z Īertwiennika (stoáu ofiarnego) w prothesis do sanktuarium odbywa siĊ przez drzwi diakoĔskie, kilkustopniowym podwyĪszeniem przed
ikonostasem, zwanym soleą, i dalej przez Ğrodkowe carskie wrota. Procesja ta, zwana Wielkim WejĞciem, powinna odbywaü siĊ z naleĪytą powagą i ekspozycją, a takĪe mieü uroczysty charakter (bez zakáóceĔ spowodowanych ciasną lub nadmiernie
skomplikowaną trasą przejĞcia procesji) – jest to czĊĞü liturgii mszalnej. Gwarantem ta2

Prostsza od ikonostasu niepeána przegroda oátarzowa.
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kiego charakteru procesji od strony architektonicznej jest okazaáa, szeroka solea, po której obu koĔcach znajdują siĊ klirosy – miejsca dla chóru, peániącego w akcji liturgicznej
istotną rolĊ. Wymiar przeĪycia sakralnego w czasie liturgii buduje architektura wnĊtrza.
Począwszy od planu, w który wpisany zostaje krzyĪ (najczĊĞciej grecki), poprzez bizantyĔskie sklepienia kolebkowe, a skoĔczywszy na bizantyĔskim centrum kopuáowym
(pendentywy z hemisferyczną lub cebulastą formą kopuáy, najczĊĞciej na walcowym bĊbnie). Istotne znaczenie dla budowania klimatu modlitwy mają równieĪ rozpisy ikonograficzne w centrum kopuáowym i na Ğcianach ĞwiątyĔ.
MATERIAà I METODY
Badania, poprzedzone rozeznaniem literatury przedmiotu, przeprowadzono metodą obserwacji in situ oraz dokumentacji rysunkowej i fotograficznej. Pozyskany w ten
sposób materiaá poddano krytycznej analizie. Badane cerkwie to Ğwiątynie wybudowane
w Polsce po II wojnie Ğwiatowej, o architekturze ĞciĞle nawiązującej do wzorców bizantyĔskich i ruskich. W niniejszym artykule analiza architektury wnĊtrza i jej wpáywu na
liturgiĊ zostaáa ograniczona do tych elementów, które bezpoĞrednio związane są z liturgią
mszalną.
Pierwszą badaną Ğwiątynią jest cerkiew PodwyĪszenia KrzyĪa ĝwiĊtego w Jaáówce na Podlasiu, zbudowana w latach 1959–1962, autorstwa Aleksandra Grygorowicza.
PrzestrzeĔ cerkwi opiera siĊ na bizantyĔskim ukáadzie krzyĪowo-kopuáowym, na planie
krzyĪa greckiego (rys. 1), z kolebkami (rys. 2). Dwa okrągáe pomieszczenia pastoforiów
umieszczone zostaáy w sposób pozwalający na áatwe, czytelne poprowadzenie procesyjnego Wielkiego WejĞcia. Zdecydowanie podwyĪszona wzglĊdem posadzki nawy,
koncentrycznie uksztaátowana solea z okrągáą amboną (rys. 3), prawidáowo wyeksponowaną, uáatwia przebieg procesji. Uksztaátowanie przestrzeni póánocnego pastoforium
pozwala wiernym na penetracjĊ wzrokową pomieszczenia podczas tzw. proskomidii.
Umieszczono tam takĪe zewnĊtrzne drzwi ze wzglĊdu na bliskoĞü domu parafialnego.
Jednak, jak widaü na planie, stóá ofiarny postawiono w póánocnej czĊĞci sanktuarium
(rys. 1). W praktyce prothesis peáni funkcjĊ zakrystii, a Īertwiennik umieszczony w póánocnej czĊĞci sanktuarium na wprost drzwi diakoĔskich równieĪ swobodnie umoĪliwia
poprawne dziaáania liturgiczne związane z obrzĊdem proskomidii i Wielkim WejĞciem.
Cerkiew posiada tradycyjną apsydĊ, która symbolizuje przyjĞcie Chrystusa. Apsydalne
okna umieszczono symetrycznie po bokach osi gáównej.
Drugą rozpatrywaną Ğwiątynią jest cerkiew Narodzenia PrzenajĞwiĊtszej Bogurodzicy w Gródku na Podlasiu (1946–1969), autorstwa projektanta o nazwisku Mieszkowski3.
RównieĪ ona zostaáa zbudowana na bizantyĔskim planie krzyĪa greckiego, który po dostawieniu wieĪy przeksztaáciá siĊ w krzyĪ áaciĔski (rys. 4). Wschodnie ramiĊ krzyĪa jest
obszerną apsydą (rys. 5 – widoczne takĪe kolebki i pendentywy). W apsydzie brakuje
jednak tradycyjnego osiowo umieszczonego okna. Niewysoka przegroda, oddzielająca
nawĊ od prezbiterium, podkreĞla ich jednoĞü przestrzenną. Pastoforia rozmieszczone są
symetrycznie, miĊdzy ramionami krzyĪa. Prothesis od póánocy i diakonikon od poáudnia
3

Nie jest znane imiĊ projektanta cerkwi [UĞcinowicz 1997].
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Rys. 1.
Fig. 1.

Jaáówka, plan cerkwi (rys. K. WoĨniak, na podstawie oryginalnego projektu)
Jaáówka, Exaltation of the Holy Cross Orthodox Church (drawing by K. WoĨniak)

Rys. 2.
Fig. 2.

Jaáówka, cerkiew PodwyĪszenia KrzyĪa ĝwiĊtego, wnĊtrze (fot. K. WoĨniak)
Jaáówka, interior of Exaltation of the Holy Cross Orthodox Church (photo K. WoĨniak)
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Rys. 3.
Fig. 3.

Jaáówka, cerkiew PodwyĪszenia KrzyĪa ĝwiĊtego, solea i ambona (fot. K. WoĨniak)
Jaáówka, interior of Exaltation of the Holy Cross Orthodox Church (photo K. WoĨniak)

Rys. 4.
Fig. 4.

Gródek, plan cerkwi (rys. K. WoĨniak na podstawie UĞcinowicz [1997])
Gródek, plan of Sacrosanct Mother of God Nativity Orthodox Church (drawing by
Krzysztof WoĨniak)

Architectura 11 (2) 2012

48

Rys. 5.
Fig. 5.
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Gródek, apsyda cerkwi Narodzenia PrzenajĞwiĊtszej Bogurodzicy (fot. K. WoĨniak)
Gródek, an apse of Sacrosanct Mother of God Nativity Orthodox Church (photo
K. WoĨniak)

oraz sanktuarium tworzą ukáad odpowiadający kanonom. Prothesis jest wykorzystywane
zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Jednak brak drzwi do nawy uniemoĪliwa wiernym
kontakt wzrokowy z Īertwiennikiem podczas obrzĊdu proskomidii. WątpliwoĞci budzi
doĞü dáuga droga kapáana z darami ofiarnymi od stoáu ofiarnego do drzwi diakoĔskich,
którą przechodzi kapáan podczas podejmowania procesji Wielkiego WejĞcia (czĊĞü niewidoczna dla wiernych – przebiega za ikonostasem). Solea zostaáa zaprojektowana z wysuniĊtą póákoliĞcie amboną z niewielkimi klirosami (rys. 6).
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Gródek, cerkiew Narodzenia PrzenajĞwiĊtszej Bogurodzicy, solea i ambona (fot.
K. WoĨniak)
Gródek, interior of Sacrosanct Mother of God Nativity Orthodox Church (photo
K. WoĨniak)

ĝwiątynia Wniebowstąpienia PaĔskiego w Klejnikach (1974–1988), zaprojektowana
przez Adama Stalony-DobrzaĔskiego oraz IrenĊ Maáofiejew, inspirowana jest bizantyĔskim ukáadem krzyĪowo-kopuáowym rozbudowanym na Rusi, poczynając od tzw. cerkwi
„DziesiĊcinnej” o dodatkowe przĊsáa i dodatkową parĊ sáupów, tworząc ukáad szeĞciosáupowy (rys. 7). Stanowi Ğcisáe nawiązanie do tradycji nieco póĨniejszej od cerkwi Wáodzimierza Wielkiego. We wnĊtrzu zaprojektowano sklepienia kolebkowe i pendentywy
(rys. 8). Trójdzielne prezbiterium podzielone jest na sanktuarium i pastoforia. Ukáad prothesis, póánocnych drzwi diakoĔskich i solei pozwala w prosty sposób, zgodnie z zasadami liturgii, dokonaü procesyjnego przeniesienia darów eucharystycznych na oátarz. Wierni mogą przez drzwi w prothesis obserwowaü modlitwy kapáana podczas proskomidii.
Jednak wiĊksza czĊĞü drogi kapáana podczas podejmowania procesji Wielkiego WejĞcia
przebiega za ikonostasem i jest niewidoczna dla wiernych. W szerokiej, wyeksponowanej
solei wydzielono klirosy (dla chóru) oraz ambonĊ (rys. 9). ĝwiątynia wyposaĪona jest
w apsydĊ, w której brakuje osiowego okna. Na sklepieniu apsydy znajduje siĊ wizerunek
Matki BoĪej z postacią Dzieciątka Jezus, oznaczający, Īe jedynie przez MaryjĊ Chrystus
przychodzi na ziemiĊ, a takĪe wspomagający symboliczne znaczenie apsydy4.

4

Zgodnie ze wschodnią symboliką Chrystus przychodzi kaĪdorazowo podczas liturgii przez apsydĊ, która oznacza MatkĊ BoĪą.
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Rys. 7.
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Fig. 7.

Klejniki, cerkiew Wniebowstąpienia, plan (rys. K. WoĨniak na podstawie UĞcinowicz
[1997])
Klejniki, plan of the Ascension Orthodox Church (drawing by K. WoĨniak)

Rys. 8.
Fig. 8.

Klejniki, cerkiew Wniebowstąpienia PaĔskiego, apsyda i ikonostas (fot. K. WoĨniak)
Klejniki, interior of the Orthodox Church (photo K. WoĨniak)
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Klejniki, cerkiew Wniebowstąpienia PaĔskiego, solea z amboną (fot. K. WoĨniak)
Klejniki, interior of the Orthodox Church (photo K. WoĨniak)

Kolejną badaną Ğwiątynią o konsekwentnych nawiązaniach do wzorców bizantyĔskich jest cerkiew Opieki Matki BoĪej w Bielsku Podlaskim, zbudowana w latach 1999–
–2008. Zostaáa zaprojektowana przez Jerzego UĞcinowicza. Oparta jest na bizantyĔskim,
czterosáupowym modelu rozwiązanym na kwadracie z apsydą (rys. 10). We wnĊtrzu
nawy wyraĨnie zaznaczono tradycyjne bizantyĔskie kolebki. Do prezbiterium przylega
apsyda z tradycyjnym oknem od wschodu, a wáaĞciwie kilkoma, usytuowanymi w pionie (rys. 11). W apsydzie znajduje siĊ wizerunek Matki BoĪej z Dzieciątkiem. Ikonostas umieszczono bardzo blisko wschodniej pary sáupów, wskutek czego solea koĔczy
siĊ w przestrzeni podkopuáowej5. PoáoĪenie prothesis wydaje siĊ sprzyjaü realizowaniu
prostej, klarownej w swej wymowie, liturgicznej procesji Wielkiego WejĞcia (rys. 10).
DoĞü wysoko usytuowana szeroka solea jest naleĪycie wyeksponowana. Projekt architektoniczny przewidywaá ikonostas na caáej szerokoĞci Ğwiątyni, z duĪym rozstawem
drzwi diakoĔskich. Usytuowanie jednak póánocnych drzwi diakoĔskich ikonostasu przy
sanktuarium (rys. 12), zamiast na wprost stoáu ofiarnego w prothesis, nie daje wiernym
moĪliwoĞci Ğledzenia wzrokowego obrzĊdu proskomidii, nadto powoduje, Īe kapáan, podejmując procesjĊ Wielkiego WejĞcia, przechodzi doĞü skomplikowaną drogĊ z prothesis
do drzwi diakoĔskich.
Ostatnią badaną Ğwiątynią jest cerkiew ĞwiĊtego Mikoáaja w CzĊstochowie, autorstwa
Michaáa Baáasza. Jej budowa trwa od 1999 roku. Zaprojektowana zostaáa na planie krzyĪa
w poáączeniu z planem trójliĞcia (rys. 13) – trójkonchowy plan wystĊpowaá na przykáad
5

Jest to, z punktu widzenia wymowy teologicznej, prawidáowe rozwiązanie.
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Rys. 10. Bielsk Podlaski, cerkiew, plan (rys. K. WoĨniak na podstawie oryginalnego projektu)
Fig. 10. Bielsk Podlaski, Orthodox Church of Holy Marry’s Care, plan (drawing by K. WoĨniak)

Rys. 11. Bielsk Podlaski, cerkiew Opieki Matki BoĪej, wnĊtrze apsydy (fot. K. WoĨniak)
Fig. 11. Bielsk Podlaski, Orthodox Church of Holy Marry’s Care, interior of the apse (photo
K. WoĨniak)
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Rys. 12. Bielsk Podlaski, cerkiew Opieki Matki BoĪej, solea, ikonostas (fot. K. WoĨniak)
Fig. 12. Bielsk Podlaski, Orthodox Church of Holy Marry’s Care, interior (photo K. WoĨniak)

Rys. 13. CzĊstochowa, plan cerkwi (rys. K. WoĨniak na podstawie oryginalnego projektu)
Fig. 13. CzĊstochowa, plan of the the Saint Nicholas Orthodox Church (drawing by K. WoĨniak)
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w cerkwi klasztoru ĞwiĊtego Atanazego Wielkiego z zespoáu monasterskiego w Athos
z X wieku. CzĊĞü prezbiterialna jest trójdzielna. Ma tradycyjnie wydzielone pastoforia.
Prothesis zostaáo wyposaĪone w wyjĞcie zewnĊtrzne. ĩertwiennik jest jednak usytuowany w póánocnej czĊĞci przestrzeni sanktuarium. Ukáad póánocnych drzwi diakoĔskich,
Īertwiennika i solei zostaá zaprojektowany w sposób umoĪliwiający dokonanie procesji
Wielkiego WejĞcia, zgodnie z zaleceniami liturgicznymi. Solea jest silnie wyeksponowana, choü wątpliwoĞci budzi usytuowanie póákolistej ambony na poziomie najniĪszego
schodka (rys. 14). Po bokach solei wydzielono klirosy dla chóru.

Rys. 14. CzĊstochowa, cerkiew ĞwiĊtego Mikoáaja, sanktuarium i solea (fot. K. WoĨniak)
Fig. 14. CzĊstochowa, interior of the Saint Nicholas Orthodox Church (photo K. WoĨniak)

WYNIKI
Wystrój i architektura wnĊtrz, w tym zespóá elementów, które bezpoĞrednio oddziaáują na liturgiĊ, jak: sanktuarium, apsyda, pastoforia, solea, a takĪe ikonostas, powinny tworzyü jedną organiczną caáoĞü. W badanych Ğwiątyniach ukáad ten sprzyja uroczystemu
charakterowi procesji Wielkiego WejĞcia. JednakĪe w Ğwiątyniach w Gródku, Klejnikach
i Opieki Matki BoĪej w Bielsku Podlaskim zdecydowanie wiĊksza czĊĞü drogi kapáana
jest niewidoczna dla wiernych (to czĊĞü drogi za ikonostasem).
Prezbiterium w badanych Ğwiątyniach realizuje tradycyjną zasadĊ trójdzielnoĞci na
sanktuarium i pastoforia. Pastoforia umieszczone zostaáy symetrycznie wzglĊdem ramion krzyĪa. WĞród badanych obiektów są Ğwiątynie, w których prothesis peáni swoją
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funkcjĊ liturgiczną podczas proskomidii (cerkwie w Gródku, Klejnikach, Opieki Matki
BoĪej w Bielsku Podlaskim), i są takie, w których prothesis nie jest wykorzystywany do
peánienia swej tradycyjnej funkcji liturgicznej, lecz staje siĊ zakrystią (jak w cerkwiach
w Jaáówce czy w CzĊstochowie). W Ğwiątyniach jaáowskiej i czĊstochowskiej, ze wzglĊdu na bliskoĞü plebanii, w prothesis umieszczono drzwi zewnĊtrzne. Stóá ofiarny w tych
Ğwiątyniach znajduje siĊ w póánocnej czĊĞci sanktuarium.
ObrzĊdy proskomidii, podczas których nastĊpuje przygotowanie darów ofiarnych,
mogą teĪ (i powinny) przygotowywaü wiernych do dalszych czĊĞci Ofiary Eucharystycznej poprzez wzrokowy ich kontakt z czynnoĞciami związanymi Īertwiennikiem. Taki
kontakt powinny umoĪliwiaü uchylone drzwi diakoĔskie. ĝwiątynie w Gródku oraz Opieki Matki BoĪej w Bielsku Podlaskim takiej moĪliwoĞci nie dają ze wzglĊdu na sposób
uksztaátowania prothesis. Projektowany prawidáowy sposób uksztaátowania tej przestrzeni w bielskiej Ğwiątyni zostaá samowolnie zmieniony podczas realizacji przez inwestora.
Projektowana wersja nie zawieraáa przedstawionych powyĪej uchybieĔ.
Wszystkie badane Ğwiątynie posiadają apsydĊ o tradycyjnie póáokrągáym ksztaácie.
Jedynie w cerkwi bielskiej umieszczono tradycyjne, osiowe okno od wschodu. PodkreĞliü jednak naleĪy zastosowanie w innych Ğwiątyniach dwóch symetrycznych okien w apsydzie.
Solee w badanych obiektach rozwiązane zostaáy prawidáowo oraz naleĪycie wyeksponowane, co uáatwia przebieg procesyjnej czĊĞci liturgii. Pewne wątpliwoĞci budzi
umieszczenie ambony na najniĪszym schodku w Ğwiątyni czĊstochowskiej.
PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ moĪna zaobserwowaü zjawisko zaniku wykorzystywania odrĊbnego pomieszczenia prothesis zgodnie z jego podstawową, tradycyjną
funkcją. Prothesis przestaje byü syntezą formy przestrzennej i formy kultu – forma przestrzenna zmienia siĊ w zakrystiĊ, a forma kultowa zmienia lokalizacjĊ i zostaje przeniesiona
do sanktuarium. Zjawisko to znane jest w historii bizantyĔskiej architektury sakralnej – po
zakoĔczeniu ikonoklazmu w IX wieku nastąpiá proces przeksztaácania siĊ templonu w ikonostas oraz dalszy jego rozwój, aĪ do osiągniĊcia dojrzaáej formy w XV wieku. Na tenĪe
rozwój ikonostasu oddziaáywaá, miĊdzy innymi, wáaĞnie zanik pastoforiów, których funkcjĊ
juĪ wówczas przejmowaáo sanktuarium. Ikonostas jednak dalej symbolizowaá trójpodziaá
prezbiterium poprzez istnienie w nim trojga drzwi: bramy królewskiej i dwóch par drzwi
diakoĔskich, co wiązaáo siĊ ze specyficznym przebiegiem wschodniej liturgii.
W procesie kreacji przestrzeni sakralnej naleĪy jednak pamiĊtaü, Īe podstawa dziaáaĔ architektonicznych wokóá prothesis związana jest z symboliką BoĪego Narodzenia.
Caáe to pomieszczenie tradycyjnie oznacza grotĊ betlejemską ze Īáóbkiem w centrum.
Umieszczenie stoáu ofiarnego w sanktuarium powoduje oddzielenie Īertwiennika (oznaczającego symbolicznie Īáóbek) od przestrzeni prothesis, przywoáującego grotĊ betlejemską6 [UĞcinowicz 1997].
6
Nawet rozpisy Ğcian i sufitu prothesis tematycznie związane są z BoĪym Narodzeniem [UĞcinowicz 1997].
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THE LITURGICAL ASPECTS OF INTERIORS OF ORTHODOX CHURCHES
Abstract. In this paper are presented the ways of building interiors of contemporary
orthodox churches, which forms are similar to traditional. Researches were concentrated
of their liturgical functions. The author presented phenomenon, that traditional function
of prothesis disappears. In the article is presented opulent symbols of orthodox churches
interiors.
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