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W
edług XV–wiecznej legendy Cudowny  
Obraz Matki Boskiej, przed którym się 
modlimy i który możemy podziwiać  

w jasnogórskim sanktuarium, namalował św. Łukasz  
Ewangelista na deskach stołu, który znajdował się  
w domu Maryi w Jerozolimie. Cesarz Konstan-
tyn Wielki przeniósł go do Konstantynopola, gdzie  
po raz pierwszy zasłynął on cudami. Ruski książę, Lew  
Halicki wyprosił obraz od Konstantyna, a podczas jednej 
z wojen ukryto go w zamku w Bełzie. Kiedy namiestni-
kiem Rusi Halicko-Wołyńskiej (ok. 1370 r.) został ksią-
żę Władysław Opolczyk, postanowił on przewieźć  
obraz do swojego księstwa. Jednak zaprzęg, którym 
miał zostać przewieziony, nie chciał ruszyć. Wtedy ksią-
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żę ślubował, że umieści obraz w ufundowanym przez 
siebie klasztorze. I tak cudowny obraz Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem trafił na Jasną Górę w XIV wieku.

Obraz był wielokrotnie badany różnymi metodami  
i poddawany zabiegom konserwatorskim. A mimo  
to nadal kryje wiele tajemnic.

Opis ikOny. Wskazująca drOgę 

Obraz, który w zasadzie jest ikoną, przedstawia 
Matkę Bożą w półpostaci, która trzyma na lewej ręce  
Dzieciątko Jezus.  Spogląda zaś na wiernych w taki spo-
sób, że z każdego miejsca wydaje się, iż patrzy właśnie 
tam.

Została wykonana w najstarszym i najbardziej  
popularnym stylu ikonograficznym, czyli Hodegetrii,  
co po grecku oznacza „wskazująca drogę”. Jedną z cech 
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charakterystycznych tego stylu, jest gest ręki Maryi wska-
zującej na Jezusa - Drogę i Cel, który błogosławi światu.

Lewa ręka, którą podtrzymuje Syna Bożego, jest  
niemal niewidoczna na obrazie. Kiedy jednak dokładnie 
się przyjrzymy, można ją dostrzec. Nie jest niczym okryta 
i widać, iż układa palce w taki sposób, że odchyla naj-
mniejszy i skrywa serdeczny. 

Karnacja obu postaci jest ciemna, lekko brunatna,  
nieznacznie rozjaśniona tylko tam, gdzie twarze są moc-
niej naświetlone. Gra światłem jest bowiem niezmiernie 
ważna w budowaniu nastroju całego obrazu.

Jezus unosi prawą rączkę w geście błogosławień-
stwa. Według rytu łacińskiego wyraża się to tym, 
że palce: duży i wskazujący są wzniesione ku górze,  
a kciuk pochyla się nad pozostałymi, które są zgięte.   
Zarówno ta rączka,   jak i prawa dłoń Maryi są w tonacji bru-
natno-czarnej, natomiast lewa rączka Dzieciątka, która  
podtrzymuje od dołu księgę, a także wysuwająca się spod 
tuniki bosa stópka, są nieco bardziej nasycone kolorem.  
Głowy obu postaci zdobią złocone nimby na gładkim, 
zielono-błękitnym tle.

Rama obrazu została dodana później, ale jest inte-
gralnie związana z obrazem. Czerwone tło jest ozdo-
bione wzorem składającym się z pozłacanej sękatej laski, 
którą spiralnie oplata zielono-biała wić akantu o wielo-
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znacznej wymowie. Przez lata ta zieleń mocno zbrązo-
wiała, a biel pożółkła. Czerwone tło występuje także  
na obramieniu obrazu, które kiedyś tworzyło z nim jed-
nolitą płaszczyznę.

pOstać Maryi. 
sMutna i zapatrzOna W dal

Na głowę i ramiona Matki Bożej narzucony jest ciem-
nobłękitny płaszcz. Miejscami widać jego czerwoną 
podszewkę. Suknia jest tak samo błękitna jak płaszcz. 
Wysoko pod szyją zdobi ją obszycie w postaci jed-
nolicie złoconego pasa, miejscami pokrytego skośną 
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kratką. Wzdłuż pasa biegnie złota koronka, uformo-
wana z krzyżyków tworzących ciąg rombów. Są one 
tym bardziej dekoracyjne, bo umieszczono wśród nich  
złote punkty, a także niewielkie zdobienia przypomina-
jące koniczynę. Takie samo obszycie widać na brzegach 
płaszcza, który okrywa głowę Maryi i spływa fałdami 
w dół. Wzdłuż odwiniętych skrajów płaszcza jedynym 
zdobieniem są wąskie, potrójne, złote paski.

Powierzchnię płaszcza pokrywają złote lilie, któ-
re wyraźnie odróżniają się na tle ciemnobłękitne-
go materiału. Są rozłożone regularnie, ale niezbyt  
gęsto. Wydaje się, że celem artysty było zapełnie-
nie nimi powierzchni płaszcza i dlatego niektóre lilie  
są odwrócone, a inne ułożone w taki sposób, jakby  
artysta nie uwzględnił fałd ubioru.

Każdą lilię tworzą dwa przeciwległe układy trzech 
liści, pomiędzy którymi znajduje się poprzeczne łączenie.  
Historycy sztuki uważają, że może to mieć związek z her-
bem Andegawenów, a zostały umieszczone na obrazie 
dlatego, żeby podkreślić jego związek z tą dynastią. 

Choć z reguły nie dekorowano szat Maryi takimi 
motywami, najwyraźniej w tym wypadku nie wzbu-
dziły one zastrzeżeń. Zapewne dlatego, że lilie mają 
bardzo bogatą symbolikę, również maryjną. Płaszcz 
okrywający głowę Matki Bożej nad jej czołem został 
ozdobiony złotą, sześcioramienną gwiazdą. Prawa 
ręka, którą wysuwa spod płaszcza, odsłania fragment 
mankietu sukni. Jest on złocony, a jego niewyraźny  
ornament ginie pod płaszczem na przedramieniu.


