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DZIEJE WIÊTYCH WIZERUNKÓW W CHRZECIJAÑSTWIE
 ZARYS HISTORII
Wyraz ikona pochodzi z jêzyka greckiego (eikon), w którym oznacza obraz
lub cenny przedmiot konsekracji i religijnego kultu. Ikony malowane s¹ na grubych deskach, s¹ starannie przygotowane wed³ug tradycyjnych regu³ w zakresie
tematów i technik, jako odtworzenie idea³u nieba, rodzaj okna ku wiecznoci.
Ikona narodzi³a siê w Bizancjum i stanowi syntezê tradycji hellenistycznej, wywodz¹cej siê z dziedzictwa greckorzymskiego, przekszta³conego i przystosowanego do nauki chrzecijañskiej oraz form artystycznych pochodz¹cych z Palestyny, Azji Mniejszej, Egiptu i Syrii. wiête wizerunki kszta³towa³y siê przez wieki,
ka¿da epoka mia³a wp³yw na wytworzenie siê ich specyficznego charakteru. St¹d,
celem tego artyku³u jest przeledzenie, w zarysie, dziejów obecnoci wiêtych
obrazów w historii chrzecijañstwa. Nie³atwe to zadanie przedstawiæ w krótkim
artykule historiê ikony, ale choæ trochê postaram siê przybli¿yæ to zagadnienie.
1. PIERWSZE IKONY  KATAKUMBY1
Zgodnie z Tradycj¹ Kocio³a, pierwsza ikona Chrystusa powsta³a jeszcze za
Jego ¿ycia na ziemi. By³ to wizerunek zwany na Zachodzie wiêtym Obliczem,
a w Kociele Wschodnim wizerunkiem nieuczynionym rêk¹ ludzk¹ (acheiro1 Nazwa katakumby przys³uguje, od XVI wieku, wszystkim nowo odkrytym cmentarzom
chrzecijañskim, znajduj¹cym siê pod ziemi¹. Pocz¹tkowo jednak¿e nazwa ta przys³ugiwa³a tylko
cmentarzowi przy bazylice w. Sebastiana przy via Appia w Rzymie, po³o¿onemu ad catacumbas.
B. Kumor, Historia Kocio³a, Lublin 2001, s. 53.
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poietos)2. Tradycja Wschodnia taki rodzaj ikony okreli³a terminem mandylion,
pochodz¹cym od arabskiego s³owa mandil, a oznaczaj¹cego chusteczkê. Dzieje
mandylionu zawarte s¹ w apokryfie z V wieku zatytu³owanym Doktryna Addaja3.
Tradycja Zachodnia wprowadzi³a Weronikê, która mia³a otrzeæ pokrwawion¹ twarz
Jezusa w czasie drogi krzy¿owej (vera icon  prawdziwy obraz). Tradycja zwi¹zana z obrazem wiêtego Oblicza z Edessy by³a na tyle ¿ywa, ¿e powo³ywa³ siê
na ni¹ w. Jan Damasceñski w swoich dysputach z obrazoburcami, a tak¿e II Sobór Nicejski w swych debatach czêsto z niej korzysta³4. Istniej¹ jeszcze dwie
relikwie ukazuj¹ce Chrystusa: Ca³un Turyñski i Chusta Manoppello. Oba te wizerunki funkcjonowa³y jako decyduj¹ce modele dla wszystkich klasycznych wyobra¿eñ Chrystusa5.
Tradycja do obrazów nieuczynionych rêk¹ ludzk¹ zalicza jeszcze jedn¹
ikonê, Matki Bo¿ej trzymaj¹cej Bo¿e Dzieciê, któr¹ przypisuje siê w. £ukaszowi
Ewangelicie. Uwa¿ano, ¿e £ukasz przes³a³ Teofilowi nie tylko Ewangeliê, ale
i namalowany portret Maryi z Dzieci¹tkiem oraz do³¹czy³ bogaty materia³ ilustracyjny z ¿ycia Chrystusa6. Propagowanie idei, ¿e w. £ukasz by³ malarzem ikon
2 Por. A.A. Napiórkowski, Acheiropity  ikony nie rêk¹ ludzk¹ uczynione, w: Chrystus Wybawiaj¹cy. Teologia wiêtych obrazów, red. ten¿e, Kraków 2003, s. 116120. Teologia ikony pojêcie
acheiropoietos (nieuczyniony rêk¹ ludzk¹) wyprowadza z Nowego Testamentu  Wiemy, bowiem, ¿e jeli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, bêdziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie rêk¹ ludzk¹ uczyniony, lecz wiecznie trwa³y w niebie (2Kor 5,1). Acheiropity, traktowane jako spuszczone z nieba obrazy, poprzez odbicie na chustach i kolumnach, powielano
w chrzecijañskim antyku wielokrotnie.
3 Por. J.S. Partyka, Acheropity bizantyjskie, Miejsca wiête 4(2002), s. 1617. Król Abgar
z Edessy wys³a³ do Jezusa swojego s³ugê Ananiasza z zaproszeniem do Edessy. W odpowiedzi
Jezus zapowiedzia³ przys³anie jednego ze swoich uczniów Tadeusza, aby nawróci³ na chrzecijañstwo ludnoæ podporz¹dkowana Abgarowi. Kiedy Ananiasz przebywa³ w obecnoci Jezusa, namalowa³ Jego portret, gdy¿ by³ nadwornym malarzem króla Abgara. Po powrocie do Edessy ofiarowa³
go swojemu w³adcy, który bardzo siê ucieszy³ i kaza³ powiesiæ wizerunek w jednej z komnat pa³acowych. Inny bizantyjski pisarz, Andrzej z Krety, opowiada, ¿e mandylion powsta³ wtedy, kiedy
Chrystus obmy³ sobie twarz i wytar³ j¹ lnian¹ chust¹, na której odbi³y siê rysy wiêtego Oblicza.
4 T.D. £ukaszuk, Obraz wiêty  ikona w ¿yciu, w wierze i w teologii Kocio³a. Zarys teologii
wiêtego obrazu, Czêstochowa 1993, s. 21.
5 Por. H. Pfeiffer, Podstawowe punkty teologicznego wizerunku Chrystusa, t³um. L. Balter,
Communio 24(2004), s. 139141. Rozpatruj¹c kwestiê Ca³unu Turyñskiego, nale¿y zawsze stwierdziæ dwie rzeczy: wszystkie lady cierpienia dok³adnie odpowiadaj¹ relacjom Ewangelii na temat
Mêki Jezusa oraz do dnia dzisiejszego nikt nie potrafi wyjaniæ, w jaki sposób lady wizerunku
znalaz³y siê na tej tkaninie. Od wizerunku Chrystusa na pokrywie z jednej z komór w katakumbach
w. Piotra i Marcelinusa w Rzymie do Pantokratora na bizantyjskich mozaikach na Sycylii i do
wspó³czesnych rosyjskich ikon Chrystusa, ci¹gle stwierdza siê obecnoæ tych samych charakterystycznych cech, które mo¿na sprowadziæ do jednego modelu, jednego pierwowzoru, a mianowicie
do Ca³unu Turyñskiego. Istnieje jeszcze drugi model obrazu Chrystusa zachowany na chucie z Monoppello, nienamalowany, nieutkany, a wiêc powsta³y wskutek boskiej sztuki.
6 R. Cormack, Malowanie duszy. Ikony, maski pomiertne i ca³uny, t³um. K. Kwaniewska,
Kraków 1999, s. 52.
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stanowi³o mia³¹ strategiê pisarzy wypowiadaj¹cych siê w obronie ikon w okresie
bizantyjskiego obrazoburstwa w VIII wieku. Je¿eli interpretowaæ obrazoburstwo
w kategoriach dyskusji na temat w³aciwej formy sztuki chrzecijañskiej, to czy
mo¿na znaleæ lepszy argument ni¿ ten, którego udzieli³ sam w. £ukasz: Matka
Bo¿a i Dzieci¹tko Jezus stanowi¹ odpowiedni temat ikony. Skoro w. £ukasz namalowa³ ikonê, a Maryja zgodzi³a siê na sportretowanie z Chrystusem, to jakie
racje mog¹ przewa¿yæ?7.
Pocz¹tków ikony mo¿na szukaæ w pierwszym okresie chrzecijañstwa, kiedy
symbolom pogañskim nadawano znaczenie g³êboko religijne (ogród, palma, go³êbica, paw  przywo³uj¹ wyobra¿enie raju niebiañskiego). Przede wszystkim siêgano jednak do symboli Starego i Nowego Testamentu8.
Pierwsi chrzecijanie nie znali ikon w naszym rozumieniu, jednak rozbudowana obrazowoæ Biblii ju¿ zawiera³a w sobie ich zal¹¿ek. Na cianach rzymskich katakumb zachowa³y siê rysunki wiadcz¹ce o tym, ¿e symbolika biblijna
wyra¿a³a siê w malarstwie i grafice. Ryba, kotwica, okrêt, ptaki z oliwkowymi
ga³¹zkami w dziobach, krzew winny, monogram Chrystusa  te znaki zawiera³y
w sobie podstawowe pojêcia chrzecijañskie9.
Paul Evdokimov, teolog prawos³awny, wprowadza podzia³ w malarstwie katakumbowym na znaki:
1. Kojarz¹ce siê z wod¹  Arka Noego, Jonasz, Moj¿esz, ryba, kotwica;
2. Zwi¹zane z chlebem i winem  rozmno¿enie chleba, k³osy pszenicy, winorol;
3. Przypominaj¹ce o zbawieniu i zbawionych  m³odzieñcy w piecu ognistym,
Daniel wród lwów, feniks, wskrzeszony £azarz, Dobry Pasterz10.
Najstarsze niesymboliczne wizerunki Zbawiciela pojawiaj¹ siê w katakumbach rzymskich dopiero pod koniec II wieku. Nie s¹ to portrety Jezusa, ale ikony
Jego Bóstwa i cz³owieczeñstwa. W tzw. Kaplicach Sakramentów na cmentarzu
w. Kaliksta widzimy Tego, który przyjmuje chrzest Janowy oraz Bo¿ego Cudotwórcê, wskrzeszaj¹cego £azarza. Koció³, przedstawiaj¹c prawdê ewangeliczn¹,
chcia³ pokazaæ, ¿e tylko przez chrzest mo¿na dojæ do zmartwychwstania w ³asce.
Tylko zanurzenie w wodach chrztu, znaku mierci Zbawiciela, pozwala na zmartwychwstanie do ¿ycia wiecznego. Mo¿e zastanawiaæ, sk¹d artysta zaczerpn¹³
taki obraz Chrystusa. Szukaj¹c odpowiedzi, trzeba siêgn¹æ znów do sztuki pogañskiej, która wytworzy³a ju¿ wówczas obraz wiecznie m³odego efeba okrelonego
jako mê¿a bo¿ego  theosis aner. Znamy takie w³anie przedstawienie postaci
pogañskiej, antytezy Jezusa Chrystusa, boskiego mê¿a Apolloniusza z Tyany.
7

Por. tam¿e, s. 61.
Por. List Ojca wiêtego Jana Paw³a II do artystów, L´Osservatore Romano, wydanie polskie
20(1999), s. 67.
9 J. Jazykowa, wiat ikony, t³um. H. Paprocki, Warszawa 1998, s. 24.
10 Por. P. Evdokimov, Poznanie Boga w Tradycji Wschodniej, t³um. A. Liduchowska, Kraków
1996, s. 118.
8
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Kolejnym wizerunkiem Zbawiciela by³ Dobry Pasterz. W staro¿ytnoci przedstawiano w ten sposób Hermasa z barankiem na ramionach, który mia³ symbolizowaæ cnotê humanitas czy philantropiê. Chrzecijañski wizerunek Dobrego
Pasterza, z pocz¹tku III wieku, zajmuje centralne miejsce, czy to w kryptach katakumbowych czy te¿ na sarkofagach. W drugiej po³owie IV wieku pojawia siê
na sarkofagach wczesnochrzecijañskich kolejny typ przedstawienia  Jezus nauczaj¹cy.
We wczesnym chrzecijañstwie spotykamy tak¿e przedstawienia Kocio³a
w postaci orantki, oblubienicy, Arki Noego, znajduj¹ce siê we wszystkich wa¿niejszych kaplicach grzebalnych. W Katakumbach w. Kaliksta tematyka eklezjologiczna pojawia siê np. przy okazji przedstawienia sceny prymatu Piotra.
Wszystkie te przedstawienia wizualne to obraz nauczania, przepowiadania
¿ywego i ¿yj¹cego w swoim Kociele Jezusa Chrystusa, którego s³owo, a nie
obraz, ma docieraæ do wiernych. Wizerunek bowiem w tym okresie jest jedynie
nonikiem s³ów przes³ania dobrej nowiny, któr¹ przynios³o udrêczonej ludzkoci
Wcielone S³owo Mi³oci Ojca Przedwiecznego11. Zakorzenione w tradycji pogañskiej symbole zaczê³y na sta³e wpisywaæ siê w literaturê i sztukê chrzecijañsk¹, których sta³y siê nieroz³¹cznym sk³adnikiem. Sta³o siê tak przede wszystkim
dlatego, ¿e symbole posiadaj¹ zdolnoæ przybli¿ania nadprzyrodzonych rzeczywistoci, ujêcia i w pewien sposób wyra¿enia ich istoty, a przede wszystkim trwa³ego wyrycia siê w rozumie osoby, która je postrzega12.
2. EPOKA KONSTANTYÑSKA
Zwyciêstwo Konstantyna nad Maksencjuszem w 312 roku, przypisane Bogu,
pozwoli³o chrzecijañstwu staæ siê, w 313 roku, religi¹ tolerowan¹ i pojawiæ siê
na wiatowej arenie. Nowa stolica cesarstwa, z kolei, Konstantynopol, powiêcona w 330 roku, sta³a siê dla wielu wiêtym miastem, ³¹cz¹cym codzienne ¿ycie
wiata z sacrum13. Po³o¿enie geograficzne nowej stolicy sprzyja³o rozwojowi sztuki
sakralnej, gdy¿, le¿¹c na styku Europy i Azji, by³a ona miêdzy nimi jakby pomostem czerpi¹cym zarówno z jednego, jak i z drugiego bogatego dziedzictwa. Przyk³adem jest doprowadzenie techniki fresku do perfekcji, np. odkryte freski z zatopionej katedry z Faras14, mozaiki i enkaustyki, z bogat¹ ornamentyk¹, wyrafinowan¹ kolorystyk¹ i systemem dekoracji budownictwa monumentalnego15.
11 Por. J.S. Partyka, Najstarsze wizerunki Jezusa Chrystusa, Miejsca wiête 4(2002), s.

1215.
Por. B. Degórski, Materialne znaki i symbole w pierwszych wiekach Kocio³a, w: Chrystus
Wybawiaj¹cy, s. 5960.
13 Por. M. Quenot, Ikona  Okno ku wiecznoci, t³um. H. Paprocki, Bia³ystok 1997, s. 17.
14 Por. P. Siemieniuk, Malowid³a z zatopionej katedry, Przegl¹d Prawos³awny 5(1998), s. 911.
15 Por. L. Uspienski, Teologia ikony, t³um. M. ¯urowska, Poznañ 1993, s. 54.
12
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W tym czasie pojawia siê wizerunek ChrystusaW³adcy, zgodny z zasadami
ceremonia³u dworskiego. Jednoczenie, Koció³ zaczyna nadawaæ wielk¹ rangê
obrazom w przepowiadaniu s³owa Bo¿ego, szczególnie w walce z wszelkimi powstaj¹cymi w tym okresie herezjami.
Za czasów ostatniego wielkiego cesarza rzymskiego nast¹pi³ z³oty wiek
sztuki bizantyjskiej, czego dowodem by³a wi¹tynia Hagia Sophia. Justynian
Wielki, w 532 roku, rozpocz¹³ jej budowê. ciany by³y pokrywane d³ugim cyklem fresków i b³yszcz¹cych mozaik. wi¹tyniê zdobi³y obrazy ukazuj¹ce w porz¹dku chronologicznym wydarzenia z ¿ycia Chrystusa i dzia³alnoci misyjnej
Aposto³ów, u góry za na kopule by³o przedstawione Przemienienie, Ukrzy¿owanie, Wniebowst¹pienie i Zes³anie Ducha wiêtego16. Jednak ten wspania³y budynek zosta³ w 1453 roku zniszczony przez Turków i po tych wielkich dzie³ach
sztuki pozosta³y tylko resztki17.
3. IKONOKLAZM
Sprzeciw wobec kultu ikon do VIII wieku by³ sporadyczny, lecz podtrzymywany przez ikonoklazm ¿ydowski i islamski, p³yn¹cy ze wschodnich prowincji
cesarstwa. Jednak w 726 roku z wiêksz¹ si³¹ wybuchn¹³ nagle na du¿¹ skalê,
sprowokowany przez cesarza bizantyjskiego, Leona III Izauryjczyka. Przyczyny
szukaæ trzeba w uchybieniach ze strony czcicieli obrazów, przejawiaj¹ce siê w niezrozumieniu w³aciwego sensu wizerunków, wzglêdnie w wypaczeniu oddawanego im kultu.
Wielu chrzecijan z zapa³em przyozdabia³o kocio³y i uwa¿a³o, ¿e to wystarczy do zbawienia. Z drugiej strony, istnia³y takie formy oddawania czci wizerunkom, które graniczy³y niekiedy z profanacj¹. W Aleksandrii panowie oraz wielkie
damy przechadzali siê po ulicach ubrani w szaty zdobne w przedstawienia wiêtych. Przesadny kult ikon zaznaczy³ siê w ramach praktyki przyjêtej w Kociele:
na chrzestnych ojców i matki ludzie wybierali w³asne ikony. Niektórzy kap³ani
zdrapywali farbê z ikon, mieszali j¹ ze wiêtymi darami, a nastêpnie rozdawali
wiernym, tak jakby by³y to Cia³o i Krew Jezusa. Inni kap³ani sprawowali Eucharystiê na ikonie zamiast na o³tarzu. Równie¿ wierni niejednokrotnie pojmowali
kult ikon w sposób zbyt dos³owny: oddawali czeæ nie tyle przedstawionej oso16 Por. Ch. Diehl, Sztuka bizantyjska, w: Bizancjum, red. N.H. Baynes, H.St. Moss, t³um.
S. Zwolski, s. 153159.
17 Istnieje legenda o przyjêciu przez W³odzimierza prawos³awia na Rusi. W³odzimierz stan¹³
przed wyborem religii dla swojego kraju, wys³a³ swoich pos³añców, aby wybrali sporód napotkanych religii najpiêkniejsz¹. Gdy ci pos³añcy wkroczyli do wi¹tyni Hagia Sophia, pod wp³ywem
piêkna wyrzekli: Niebo na ziemi. St¹d, na tych terenach, a¿ do dzisiaj, wiêkszoæ stanowi¹ prawos³awni.
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bie, co samemu wizerunkowi. Wszystkie te zachowania wywo³ywa³y oburzenie,
a u niektórych antypatiê do ikon18. Cesarz Leon III nakaza³ niszczenie wszelkich
obrazów przedstawiaj¹cych Chrystusa czy osoby wiête, usuwanie ich z cerkwi
i domów prywatnych. Nieustraszeni ikonofile, wród których byli mnisi, zostali
potraktowani jak heretycy i czêsto byli przez wierz¹cych torturowani i zabijani.
Monastery by³y pl¹drowane, a ziemie i dobra klasztorne konfiskowane19.
Sami ikonoklaci nie niszczyli wszystkich obrazów i mieli swoj¹ ikonografiê
odpowiadaj¹c¹ ich w³asnym pogl¹dom. By³a to przede wszystkim sztuka dekoracyjna, ornamentyka abstrakcyjna lub rolinna, ale tak¿e wyobra¿enia zwierz¹t,
sceny z polowania. Zabraniaj¹c kultu obrazów, cesarz, jak siê wydaje, nigdy nie
zamierza³ zakazywaæ tradycyjnego okazywania czci wizerunkowi cesarza. Przeciwnie, kult ten siê wzmóg³, co szczególnie wyranie siê ujawni³o w biciu monet.
Znamienne, ¿e tradycyjnie wyciskany na monetach krzy¿, cesarze ikonoklaci
zast¹pili swoim w³asnym portretem, odbijanym teraz na obu ich stronach20.
W takich okolicznociach rozpoczê³a siê obrona kultu ikon i wytworzenie
ca³ej teologii obrazu. Przeciwko postêpowaniu Leona III wyst¹pi³ energicznie nowy
papie¿ Grzegorz III, zwo³uj¹c w Rzymie synod, który zagrozi³ ekskomunik¹ tym
wszystkim, którzy sprzeciwiaj¹ siê czci obrazów lub je niszcz¹ czy profanuj¹.
Poczynaniom cesarza przeciwstawi³ siê tak¿e Jan Damasceñski, przebywaj¹cy poza zasiêgiem jego w³adzy, tworz¹c trwa³e podstawy teologiczne pod kult
obrazów i tym samym wykazuj¹c s³aboæ argumentów cesarskich21. Za czasów
cesarzowej Ireny, która rz¹dzi³a w imieniu ma³oletniego syna Konstantyna IV,
odby³ siê II Sobór Nicejski22. W³anie na tym soborze powsta³a tzw. Mowa obronna
przeciw tym, którzy odrzucaj¹ wiête obrazy w. Jana Damasceñskiego. To dziêki
niemu mamy ortodoksyjn¹ naukê o obrazach. wiêty ten wyjania pojêcie obrazu
i prototypu: Obraz jest z jednej strony podobny w charakterze do swojego prototypu, z drugiej za w pewien sposób siê od niego ró¿ni; nie pod ka¿dym wzglêdem obraz podobny jest do swojego pierwowzoru23. Sw¹ apologiê Damasceñczyk opiera na idei, ¿e obraz wiêty jest symbolem i porednikiem miêdzy bytem materialnym wiêtych postaci i ich bytem niematerialnym24.
18

Por. L. Uspienski, Teologiaikony, s. 73.
Pewien mnich z Nikomedii zosta³ doprowadzony do cesarza, który szyderczo do niego
powiedzia³: Czy nie wiesz, g³upi mnichu, ¿e ka¿dy mo¿e chodziæ po obrazie Chrystusa, nie obra¿aj¹c Jego Osoby? Mnich rzuci³ monetê z wizerunkiem cesarza i odpowiedzia³: Przeto mogê
chodziæ po tej monecie nie obra¿aj¹c ciebie (Por. M. Quenot, Ikona, s. 24).
20 Por. Ch. Schönborn, Ikona Chrystusa, t³um. W. Szymona, Poznañ 2001, s. 161163.
21 Por. T.D. £ukaszuk, Obraz wiêty, s. 51.
22 Por. C. Napiórkowski, Ikonoklazm, czyli spór o obrazy, Miejsca wiête 12(2000), s. 2225.
23 Jan Damasceñski, Mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucaj¹ wiête obrazy, wstêp i t³um.
M. Dylewska, Vox Patrum 19(1999)3637, s. 504.
24 H. Stern, Sztuka Bizantyjska, t³um. T. Mroczko, Warszawa 1975, s. 115118.
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Punktem wyjcia do mo¿liwoci przedstawienia Chrystusa na obrazach sta³a
siê dla w. Jana tajemnica Wcielenia: W dawnych czasach Bóg, który nie mia³ cia³a
ani kszta³tu, nie móg³ byæ w ¿aden sposób przedstawiany. Teraz, skoro sta³ siê widzialny w ciele i zamieszka³ wród ludzi, zaczêto przedstawiaæ Boga poprzez wizerunki. Nie sk³adam ho³du materii, ale oddajê czeæ jej Stwórcy, który ze wzglêdu
na mnie przyj¹³ postaæ cielesn¹, zgodzi³ siê zamieszkaæ wród materialnego wiata
i poprzez tê w³anie materiê dokona³ mojego Zbawienia25. W ten sposób zosta³
obalony argument filozoficzny, zapocz¹tkowany przez cesarza Konstantyna V oraz
synod w Hierli z 754 roku, stwierdzaj¹cy, ¿e martwy obraz nie mo¿e byæ nigdy
prawdziwym obrazem ¿ywego i dlatego oddawanie mu czci jest ba³wochwalstwem.
w. Jan zwraca uwagê na sposób oddawania czci Chrystusowi przez ikony:
Oddaj¹c czeæ obrazowi Chrystusa jako Wcielonego Boga ( ) staram siê sobie
przed oczy Jego wspominaæ te czyny i cierpienia na obrazie przedstawione, aby
przez Niego siê uwiêciæ i zapaliæ siê pragnieniem naladowania Go. A czyniê to
ze wzglêdu na przynale¿n¹ Mu czeæ i szacunek, bo jak mówi wiêty Bazylii:
czeæ oddana obrazowi przechodzi na jego prototyp26.
Dopiero VII Sobór Powszechny Nicejski II, w 787 r., og³osi³ w³aciw¹ naukê
o obrazach. Postêpuj¹c jakby królewskim traktem za Bosk¹ nauk¹ wiêtych Ojców i za Tradycj¹ Kocio³a Katolickiego  wiemy przecie¿, ¿e w nim przebywa
Duch wiêty  orzekamy z ca³¹ dok³adnoci¹ i zgodnie, ¿e przedmiotem kultu nie
tylko powinny byæ wizerunki drogocennego i o¿ywiaj¹cego Krzy¿a, ale tak samo
czcigodne i wiête obrazy malowane ( ), które ze czci¹ umieszcza siê w kocio³ach, na sprzêcie liturgicznym czy na szatach, na cianach czy na desce ( ) z wyobra¿eniem Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawcy. ( ) Im czêciej
bowiem wierni spogl¹daj¹ na ich obrazowe przedstawienia, tym bardziej tak¿e
siê zachêcaj¹ do wspominania i umi³owania pierwowzorów, do oddawania im
czci i pok³onu  chocia¿ nie adoracji, która wed³ug wiary nale¿y siê wy³¹cznie
Bo¿ej Naturze. W ten sposób oddaje siê ho³d przez ofiarowanie kadzid³a i zapalenie wiate³ przed wizerunkiem drogocennego Krzy¿a, wiêtych Ewangelii i innych wiêtych obrazów, jak to by³o w pobo¿nym zwyczaju u przodków. Kult
obrazu bowiem skierowany jest do wzoru, a kto sk³ada ho³d obrazowi, ten go
sk³ada Istocie, któr¹ obraz przedstawia27.
Tak wiêc, Ojcowie Soborowi orzekli, ¿e malarstwo chrzecijañskie jest integraln¹ czêci¹ ¿ywej Tradycji i nauczania Kocio³a. Jest wiêc ród³em Objawienia.
W zwi¹zku z tym, ikonom nale¿y siê taka czeæ, jak¹ siê oddaje tajemnicy Krzy¿a
i Ewangelii. To, co Ewangelia mówi nam s³owami, ikona zwiastuje i czyni dla nas
25

Jan Damasceñski, Mowa, s. 507508.
Tam¿e, s. 511512.
27 Sobór Nicejski II (787), Dekret wiary [Horos], w: Dokumenty Soborów Powszechnych, tekst
grecki, ³aciñski, polski, oprac. A. Baron, H. Pietras, t. 1, Kraków 2002, s. 337339.
26

244

KS. ARKADIUSZ JASIEWICZ

obecnym. Ikona jest widzialnym znakiem niewidzialnego. Objawia ona wiat nadprzyrodzony, niewidzialny, duchowy, stanowi tzw. teologiê w kolorach28.
W ten sposób zakoñczy³ siê trwaj¹cy z przerwami ponad sto lat ruch zwany
ikonoklazmem, przechodz¹cy nieraz w krwaw¹ walkê miêdzy zwolennikami
a przeciwnikami kultu obrazów. Trzeba dodaæ, ¿e by³ to czas oczyszczenia kultu ikony z wszelkich zabobonnych i heretyckich przywi¹zañ.
4. POSTIKONOKLAZM NA WSCHODZIE I ZACHODZIE
Do XI, a nawet XII wieku, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie stosowano siê do postanowieñ VII Soboru Powszechnego. Ikona by³a obecna tak¿e
w kocio³ach Zachodu. Malarstwo hiszpañskie, francuskie, niderlandzkie, a zw³aszcza w³oskie, powstaj¹ce w bezporedniej orbicie wp³ywów bizantyjskich, rozwija³o siê w pewnej harmonii z malarstwem chrzecijañskiego Wschodu29.
Wielkim nieszczêciem dla Zachodu sta³y siê Libri Carolini, w których Koció³ co prawda zaaprobowa³ u¿ytkowanie obrazów, ale nie wi¹za³ z nimi ¿adnego znaczenia sakralnego, dogmatycznego czy liturgicznego. Ograniczy³ rolê wyobra¿eñ do ozdoby kocio³ów i przypominania przesz³ych zdarzeñ. Nie przyjmuj¹c znaczenia teologicznego i liturgicznego ikon, teolodzy zachodni niejako
zmuszeni byli do odrzucenia twierdzeñ teologii bizantyjskiej, i¿ ikony s¹ obdarzone cudown¹ moc¹. W Libri Carolini bizantyjsk¹ wiarê w ikony przeciwstawiano zachodniej czci, przynale¿nej wiêtym w ich cia³ach, a przede wszystkim
relikwiach30. Z tego powodu zauwa¿a siê w tym okresie pewien kryzys ikony
w Kociele Zachodnim.
Kolejny rozkwit sztuki sakralnej nast¹pi³ na prze³omie XIII i XIV wieku,
a znany jest pod nazw¹ renesans Paleologów. Koció³ po raz kolejny musia³
broniæ ortodoksyjnoci w walce hezychazmu31 z humanizmem, co mia³o swój
28

Por. A. Radziunkiewicz, Prawos³awie w Polsce, Bia³ystok 2000, s. 186.
Por. tam¿e, s. 187.
30 Por. B. D¹bKalinowska, Pojêcie ikony i obrazu sakralnego, Znak 45(1993)2, s. 94103. Na
Zachodzie przyjêto decyzje II Soboru Nicejskiego bardzo póno. Ksiêgi karoliñskie potêpiaj¹ ten
Sobór, poniewa¿ jakoby zarz¹dzi³ adoracjê obrazów. Przyczyny nie tylko nale¿y szukaæ w z³ym
przek³adzie greckich akt Soboru i w niechêci Franków do Bizancjum, ale tak¿e w nastawieniu kleru
w cesarstwie Karola Wielkiego. Nie potêpiali wprawdzie obrazów, ale chcieli, by siê nimi pos³ugiwano tylko w celach pedagogicznych, bez domieszki kultu. Wrogi stosunek do Soboru Nicejskiego
zmieni³ siê dopiero po otrzymaniu decyzji VIII Soboru Powszechnego.
31 Por. I. Jazykowa, wiat ikony, s. 214. Hezychazm (gr. cisza, wyciszenie, spokój)  ruch
mistycznoascetyczny w monastycyzmie bizantyjskim i staroruskim; nauka o drodze zjednoczenia
z Bogiem przez oczyszczenie cz³owieka i skoncentrowanie wszystkich jego duchowych si³. W pierwszej po³owie XIV w. podstawy teoretyczne hezychazmu opracowali w swoich dzie³ach Grzegorz
Synaita, Miko³aj Kabasilas, a przede wszystkim Grzegorz Palamas  autor fundamentalnej nauki
o Bo¿ych energiach, co mia³o wyj¹tkowe znaczenie dla praktyki ascetycznej. Do kontynuatorów na
Rusi nale¿eli Sergiusz z Radone¿a, Nil Sorski i inni asceci.
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wyraz tak¿e w sztuce przedstawieniowej. Dyskusje te w Bizancjum dotyczy³y
istoty antropologii chrzecijañskiej. Ortodoksyjna tradycja, reprezentowana przez
hezychastów z Grzegorzem Palamasem na czele, odpar³a zarzuty humanistów,
którzy argumenty czerpali z filozofii zanurzonej w dziedzictwie hellenistycznym32.
Od upadku Konstantynopola, w 1453 roku, orodkiem gdzie kontynuowano
kult ikon jest Rosja. W X i XI wieku na Ru zaczê³y docieraæ ikony, szczególnie
dziêki najazdom Rubinów na Bizancjum, które mia³y na celu utorowaæ drogê
handlow¹ z bogatym Konstantynopolem. Stamt¹d te¿ przysz³a wiara chrzecijañska na Ru. W XV i XVI wieku znana by³a szko³a ikonopisania w Moskwie, gdzie
by³o wiele monasterów, w których mnisi prowadzili ¿ycie kontemplacyjne. Najs³ynniejszymi artystami stali siê Teofan Grek i Andrzej Rublow33. O wiêtym
Andrzeju Rublowie powsta³o ju¿ bardzo du¿o opracowañ, szczególnie odnonie
do jego najwiêkszego dzie³a, jakim jest ikona Trójcy wiêtej i Zbawiciela34. Bardzo trudno jest s³owami okreliæ Trójcê wiêt¹, ale Rublowi uda³o siê to poprzez
obraz ukazuj¹cy trzech Anio³ów przebywaj¹cych na uczcie u Abrahama35.
Pozosta³e szko³y by³y podleg³e ówczesnym warunkom, st¹d odchodzi³y od
pewnych norm i kanonów wypracowanych przez poprzedników. Wp³yw na to
mieli bogaci kupcy, dlatego ikony stawa³y siê mo¿e bardziej wartociowe artystycznie, lecz niezbyt bogate w treci teologiczne. Mówi³o siê wrêcz o pó³barbarzyñskim tworzeniu ikon, a wiêc takim, które nie liczy siê z obowi¹zuj¹cymi
normami ikonopisania36.
Od XVII wieku do 1917 roku, ikonografia w Rosji w coraz wiêkszym stopniu ulega³a wp³ywom sztuki zachodniej. Przeorientowanie teologiczne wyrazi³o
siê przede wszystkim rozbudow¹ w¹tków pasyjnych i apokaliptycznych. Rozszerzenie tematu mêki, podkrelaj¹cego cierpienie Chrystusa, by³o ca³kowicie niezgodne z prawos³awnym pojmowaniem nauki o Wcieleniu, gubi³o bowiem bosk¹
naturê Chrystusa, akcentuj¹c jedynie Jego cielesnoæ. Podkrelany w licznych
32 Por. L. Uspieñski, Teologia ikony, s. 184. Cz³owiek  pisze Palamas  ten ogromny wszechwiat zawarty w takiej drobinie, koncentruje w sobie wszystko, co istnieje i zostaje przywódc¹
wszelkiego Bo¿ego stworzenia. Ta nauka o cz³owieku daje trwa³¹ podstawê prawdziwego chrzecijañskiego humanizmu i stanowi odpowied Kocio³a na powszechne zainteresowanie cz³owiekiem zaznaczaj¹ce siê w XIV wieku.
33 Por. W. Mole, Ikona Ruska, Warszawa 1956, s. 1721.
34 Por. G. Passarelli, LIcona della Trinita, Milano 1994. Sporód nich mo¿na jeszcze wymieniæ opracowania: T. pidlik, M.I. Rupnik, Mowa obrazów, t³um. J. Dembska, Warszawa 2001,
H.M.J. Nouwen, Ujrzeæ piêkno Pana, t³um. J. Wêc³awik, Warszawa 1998, G. Dannels, Trzej przy
stole, t³um. J. Fecko, Wroc³aw 2001, G. Bunge, Trójca Rublowa, t³um. K. Ma³ys, Kraków 2003,
S. Babolin, Ikona Trójcy wiêtej Rublowa. Od przedwiecznej Rady do Uczty Eucharystycznej, Communio 20(2000), s. 817.
35 Por. T. pidlik, M.I. Rupnik, Mowa obrazów, s. 2135.
36 Por. A. Sulikowska, Domowy ikonostas. Ikony staroobrzêdowców i kult wizerunków w czasach wspó³czesnych, Konteksty 1(1998), s. 4346.
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ukrzy¿owaniach zarówno element cierpienia, jak i mêki Zbawiciela, a nie Jego
triumfu i chwa³y, odrywa³ te wyobra¿enia od podstawowej myli Kocio³a o zbawczym znaczeniu krzy¿a. Wszelkie naladowanie cierpienia, wszelka dramaturgia
cierpi¹cej ludzkiej natury Chrystusa, wszelki doloryzm nie jest akcentowany w prawos³awnej duchowoci tak bardzo, jak w katolickiej.
Drugi w¹tek tematyczny, niezwykle popularny w malowid³ach ciennych
2. po³owy XVII wieku, to tematy apokaliptyczne, eksponuj¹ce w¹tki dydaktycznomoralizatorskie, których wzorcami by³y sztychy zachodnie. Podkrelenie w przedstawieniach S¹du Ostatecznego strony potêpionych, z wyranym wyeksponowaniem w¹tku kary za grzechy, zaczerpniête z doktryny Zachodu, ró¿ni³o siê od
spojrzenia prawos³awnego, które w aspekcie Zmartwychwstania widzia³o w grzechu jedynie garæ piasku rzucon¹ w niezmierne morze. Oto, czym jest grzech
wszelkiego cia³a ( ) wobec nieskoñczonego mi³osierdzia Bo¿ego  pisa³ w.
Izaak Syryjczyk37. S³ynnymi twórcami nowego kanonu ikonograficznego w Rosji, który ³¹czy³ star¹ tradycjê malowania z nowinkami zachodnimi, stali siê Josif
W³adimirow i Szymon Uszakow.
Bolesny cios totalitaryzmu w Rosji sta³ siê kolejnym ikonoklazmem, tym
razem motywowanym pragnieniem ca³kowitego zniszczenia tej umieraj¹cej
sztuki bizantyjskiej w Rosji. Jednak wiek XX na nowo odkrywa ikonê  spod
warstwy kurzu, sadzy, sczernia³ego werniksu, po zdjêciu powyginanych, metalowych, ozdobnych okuæ  ukaza³a siê czêsto lekko spalona w swoim tajemniczym
piêknie  zachêcaj¹c jednoczenie do odczytania, zrozumienia i zaczerpniêcia
z jej g³êbi38.
Ikony ci¹gle powstaj¹, czy to na wiêtej Górze Athos, czy nawet w ró¿nych
szko³ach pisania ikon w Polsce. Zauwa¿a siê te¿ coraz wiêksze zainteresowanie
ikon¹ w publikacjach czy ró¿nych dyskusjach, co daje szansê zaczerpniêcia na
nowo ze skarbca sztuki bizantyjskiej.
VENERATION OF IMAGES IN CHRISTIANITY  SHORT HISTORY
Summary
Icon painting emerged in the Byzantine Empire  the Christian empire of the Hellenistic East
 between 3301453. It became a fullyfledged and popular art form around 500. Icon painting can
be traced back to early Christian paintings, including those from the 2nd and 3rd centuries found in
the catacombs. It is an original, highly formalized art form, influenced by classic Greek art and
Egyptian Hellenistic art as well as other art traditions, especially Syrian. The Byzantine art of icon
37

Por. B. D¹bKalinowska, Miêdzy Bizancjum a Zachodem  Ikony rosyjskie XVIIXIX wieku,
Warszawa 1990, s. 2226.
38 E. £akoma, Wprowadzenie w tajemnicê ikony, Nurt SVD 31(1997), s. 134135.

DZIEJE WIÊTYCH WIZERUNKÓW W CHRZECIJAÑSTWIE

247

painting flourished during the reign of Justinian who ruled the Byzantine Empire for forty years
(527565). In 726, with the advent of iconoclasm, Emperor Leo III decreed that painting or using
icons was to be regarded as idolatry. Iconoclasm lived on, with a few intermissions, until 843. In
843, when the Church conquered iconoclasm, the art of icon painting was revived, this time until the
fall of Constantinople in 1453. That period was the golden age of the icon and saw the establishing
of its principal prototypes and the habit of adorning churches with icons.
Keywords: Byzantine art, icon, iconoclasm, catacombs, holy image
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