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FRONTALNE I CA£OPOSTACIOWE WIZERUNKI

CHRYSTUSA NA IKONACH BIZANTYÑSKICH I RUSKICH.
UZASADNIENIE TEOLOGICZNE
I SCHEMAT IKONOGRAFICZNY

Pisz¹c o ikonach wyobra¿aj¹cych Chrystusa  S³owo Wcielone, nale¿y
mieæ na uwadze kilka wa¿nych kwestii, a mianowicie fakt, ¿e ka¿da ikona jest
ze swej natury chrystocentryczna, tak¿e ta ukazuj¹ca Bogurodzicê, w której
ciele dokona³o siê wcielenie Syna Bo¿ego (Logosu), jak i te przedstawiaj¹ce
wiêtych czy mêczenników naladuj¹cych postêpowanie swego Pana.
Drug¹ istotn¹ spraw¹ jest to, ¿e widaæ wyran¹ analogiê miêdzy ikonami
a dogmatami chrystologicznymi zatwierdzanymi przez ojców soborowych1.
Wraz z formu³owaniem siê podstaw wiary, tworzono te¿ kanon dotycz¹cy
sztuk plastycznych.
Po zatwierdzeniu dogmatu o Wcieleniu, który sta³ siê podstaw¹ powstania ikony, stwierdzono istnienie dwóch natur w jednej Osobie Syna Bo¿ego2.
Podkrelono te¿ fakt, ¿e Chrystus to zarówno prawdziwy Bóg, jak i prawdziwy
cz³owiek3.
Skoro Zbawiciel istnia³ realnie na ziemi i w okrelonym okresie historycznym, nale¿a³o wobec tego podkreliæ Jego cielesn¹ rzeczywistoæ. Symboliczne przedstawienia Chrystusa ju¿ nie wystarcza³y dla ukazania ca³ej prawdy

1
Por. M. Janocha, Ikonografia wi¹t Pañskich, w: Chrystus wybawiaj¹cy.
Teologia wiêtych obrazów, red. A. A. Napiórkowski, Kraków 2003, s. 248.
2
Por. List papie¿a Leona do Flawiana, biskupa Konstantynopola, o Eutychesie 5, Sobór Chalcedoñski (451), w: Dokumenty soborów powszechnych, t. 1 (325
787), red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 206207: ( ) unitatem personae
in utraque natura ( ).
3
Por. Sobór Chalcedoñski (451), Definicja wiary 11, s. 222: ( ) Deum verte
et hominem vere ( ).
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o Wcieleniu. Dlatego synod trullañski z 692 r. zdecydowanie opowiedzia³ siê
za koniecznoci¹ ukazywania Zbawiciela w ludzkiej postaci, która mia³a
zast¹piæ wczeniejsze symbole baranka4.
Jednak wiêty obraz nie tylko s³u¿y³ jako swoista Biblia pauperum, czyli
jako narzêdzie dla nauczania ludu. Traktowany by³ on przede wszystkim jako
ród³o ³aski u³atwiaj¹ce relacjê z samym Stwórc¹. Ikona nie mo¿e byæ zwyk³¹
ilustracj¹, ale bezporednio jednoczy siê z liturgi¹ i dowiadczeniem religijnym5.
Malowanie ikony to nie proces twórczy, lecz cile religijny, dlatego przy jej
tworzeniu opierano siê na okrelonych zasadach. St¹d wynika te¿ wa¿noæ
kanonu ikonograficznego, wed³ug którego budowano ca³¹ konstrukcjê dzie³a.
Powsta³o wiele tematów ikonograficznych, w których starano siê uj¹æ
wszystkie aspekty zwi¹zane z ¿yciem i rol¹ Chrystusa w procesie zbawienia 6.
Na Wschodzie szczególnego znaczenia nabra³y takie wydarzenia, jak Przemienienie na górze Tabor, Zejcie Chrystusa do Otch³ani, Jego tryumfalne
zwyciêstwo i powtórne przyjcie w pe³ni chwa³y.
W artykule opisane zosta³y te ikony, na których Syn Bo¿y uczestniczy
w wa¿nych wydarzeniach i jest ukazany w asycie postaci oddaj¹cych Mu
czeæ b¹d te¿ poród mandorli otaczaj¹cej Jego cia³o. Na wszystkich wizerunkach widaæ Jego majestat i si³ê, a wyj¹tkiem mo¿e byæ tylko opisana tutaj
ikona Chrztu Pañskiego, gdzie Chrystus przyjmuje postawê pokorn¹. Niemniej jednak temat ten zas³uguje na uwagê ze wzglêdu na swoje podobieñstwo
do schematu Zst¹pienia do Otch³ani oraz poprzez to, ¿e w symboliczny sposób zapowiada przysz³e chwalebne zwyciêstwo Zbawiciela.

Chrzest Chrystusa
Scena ukazuj¹ca Chrystusa stoj¹cego w rzece Jordan i towarzysz¹cego
mu Jana Prodromosa  Poprzednika Pañskiego7 znana by³a w sztuce ju¿
4
Synod trullañski (692), kan. 82: ( ) Dlatego, aby i w sztuce malarstwa oczom
wszystkich przedk³adane by³o doskona³e, nakazujemy, aby odt¹d wizerunek baranka
przedstawiaæ w postaci ludzkiej, abymy w ten sposób rozmylaj¹c nad pokor¹
Boga S³owa przypomnieli sobie Jego ¿ywot w ciele, Jego Mêkê i zbawcz¹ mieræ; por.
L. Uspienski, Teologia ikony, Poznañ 1993, s. 61n; podajê za: W. Kurpik, Rozmylaj¹c
o genezie wizerunku Zbawiciela, w: Chrystus wybawiaj¹cy..., dz. cyt., s. 133.
5
Por. A. Napiórkowski, Z historii teologii wiêtych obrazów, w: Chrystus wybawiaj¹cy..., dz. cyt., s. 20.
6
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 248.
7
w. Jan Chrzciciel (gr. Prodromos; cerk-s³ow. Priedtiecza, Poprzednik jest
szczególnie czczony w liturgii Kocio³a prawos³awnego. wiadczy o tym fakt ustalenia
zaraz po wiêcie Chrztu Pañskiego (6 stycznia), wiêta Soboru (Synaksy) Jana Chrzciciela; zob. E. Smykowska, Ikona. Ma³y s³ownik, Warszawa 2008, s. 8.
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bardzo wczenie. Ten temat ikonograficzny, zwany po grecku Babtesis, a po
rosyjsku Kreszczenije Jisusa Christa8, wskazuje, ¿e to Jezus przyjmuje chrzest
z r¹k Jana Chrzciciela. Na pami¹tkê tego wydarzenia ustalono równie¿
wiêto Chrztu Pañskiego, podczas którego dosz³o do objawienia siê Trzech
Osób Trójcy wiêtej i dlatego wiêto to zyska³o nazwê Objawienia, czyli Teofanii Boga (gr. Epifania, ros. Bogojawljenije)9. Bóg Ojciec objawi³ siê
poprzez g³os: A g³os z nieba mówi³: Ten jest mój Syn umi³owany, w którym
mam upodobanie (Mt 3,17)10. Syn Bo¿y, czyli Druga Osoba Trójcy objawi³
siê w samym Jezusie Chrystusie, o którym Jan Chrzciciel mówi³: ( ) Oto
Baranek Bo¿y, który g³adzi grzech wiata (J 1,29)11; Ja to ujrza³em i dajê
wiadectwo, ¿e On jest Synem Bo¿ym (J 1,34)12. Trzecia z Osób Trójcy, Duch
wiêty objawi³ siê jako go³êbica: A gdy Jezus zosta³ ochrzczony, natychmiast wyszed³ z wody. A oto otworzy³y Mu siê niebiosa i ujrza³ Ducha
Bo¿ego zstêpuj¹cego jak go³êbicê, i przychodz¹cego na Niego (Mt 3,16)13;
Jan da³ takie wiadectwo: Ujrza³em Ducha, który zstêpowa³ z nieba
jak go³êbica i spocz¹³ na Nim (J 1,32)14.
Widaæ, ¿e akt chrztu by³ zwi¹zany z udzieleniem Ducha wiêtego i objawieniem siê tajemnicy Trójosobowego Boga. Chrzecijanie w Egipcie a¿ do III w.
wiêto to obchodzili 6 stycznia, a datê tê wi¹zali z dniem Narodzenia Jezusa.
Dopiero z czasem wiêta te oddzielono od siebie, a na dzieñ Epifanii ustalono
okrelone obrzêdy, jak chocia¿by powiêcenie wody przez kap³anów 15.
Schemat ikonograficzny dotycz¹cy tego tematu w podstawowej formie pojawi³ siê na prze³omie V i VI w., a w ostatecznej w XII w.16 W centrum kompozycji,
na g³ównej osi stoi nagi Chrystus wród fal rzeki Jordanu, a na brzegu obok Niego
Jan Chrzciciel z praw¹ rêk¹ wyci¹gniêt¹ nad g³ow¹ Jezusa17.
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 233.
Por. E. Smykowska, Ikona, dz. cyt., s. 16; por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony.
Fakty i legendy, t³um. Z. Szanter, M. Smoliñski, Warszawa 2002, s. 107.
10
Mt 3,17: Et ecce vox de caelis dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi
complacui. Cyt. za: Biblia Sacra juxta Vulgatum Clementam. Editio electronica. Plurimis consultis editionibus diligenter praeparata a Michaele Tvveedale, Londini MMV.
11
J 1,29: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi.
12
J 1,34: Et ego vidit: et testimonium perhibui quia hic est Filius Dei.
13
Mt 3,16: Babtizatus autem Jesus, confestim ascendit de aqua, et ecce aperti
sunt ei aeli: et vidit Spiritus Dei descendentem sicut columbam, et venientem super se.
14
J 1,32: Et testimonium perhibuit Johannes, dicens: Quia vidi Spiritus descendentem quasi columbam de celo, et mansit super eum.
15
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 107; E. Smykowska, Ikona...,
dz. cyt., s. 16.
16
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 233.
17
Por. M. Conway, Ealry representations of the baptism of Christ, Proceed
of the Society of Antiquaries, nr 29 (1917), s. 210; podajê za: M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 233.
8
9
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Od VI stulecia zgodnie z kanonem bizantyñskim Chrystusa ukazywano
w postaci dojrza³ego mê¿czyzny18 z d³ugimi w³osami i krótk¹ brod¹19, a Jana
Chrzciciela jako starca. wiadkami ca³ej sceny s¹ anio³owie, którzy podaj¹
Jezusowi królewskie szaty lub okrywaj¹ Go nimi, co symbolizuje Bo¿¹ mi³oæ
roztaczaj¹c¹ siê nad Synem Bo¿ym20. Anio³owie pe³ni¹ s³u¿ebn¹ funkcjê
w stosunku do swego Pana, st¹d ich d³onie mog¹ byæ zas³oniête p³ócienn¹
narzut¹21.
W górnej strefie ikony ukazany jest kr¹g nieba (hemisfera), w której
widaæ go³êbicê symbolizuj¹c¹ Ducha wiêtego. Od niej odchodzi promieñ (oznaczaj¹cy Boga Ojca), który rozga³êzia siê na trzy mniejsze promienie wskazuj¹ce
na ca³¹ Trójcê wiêt¹22. Promieñ pada na pokornie pochylon¹ g³owê Chrystusa,
aby podkreliæ fakt, i¿ to w³anie On jest umi³owanym Synem Boga23, zgodnie
z tekstem Ewangelii w. £ukasza 3,21-22: ( ) A gdy siê modli³, otworzy³o siê
niebo i Duch wiêty zst¹pi³ na Niego, w postaci cielesnej niby go³êbica,
a z nieba odezwa³ siê g³os: Ty jest mój Syn umi³owany, w tobie mam
upodobanie. Czasem w górnej sferze niebios widaæ Manus Dei24.
Rzeka Jordan to w¹ski strumieñ poród pagórkowatego w¹wozu25. Przypomina ona p³ynny grób otaczaj¹cy postaæ Jezusa, który pod wzglêdem
kolorystycznym jest znacznie ciemniejszy od Jego cia³a, a otacza Go niczym
mandorla. Nad g³ow¹ Syna Bo¿ego tworzy siê wodna kopu³a, rzeka za rozszerza siê tu¿ u Jego stóp na samym dole kompozycji26. Ten owalny basen
staje siê w pewnym sensie sadzawk¹ chrzcieln¹, ale z drugiej strony symbolizuje grób, dlatego ukazany jest na podobieñstwo ciemniej otch³ani. Zreszt¹
woda czêsto w Starym Testamencie by³a znakiem zniszczenia i potopu (por.
Rz 7,6-24). Teraz zmienia ona swe znaczenie dziêki temu, ¿e Chrystus wyszed³ z niej po wylaniu Ducha i b³ogos³awi³ j¹ i staje siê ona ród³em wody
¿ywej. (por. Ap 21,6) Od X w. pojawia siê w ikonografii nowy gest Chrystusa, unosz¹cego lekko praw¹ rêkê i b³ogos³awi¹cego wodê, co mo¿na
porównaæ do egzorcyzmu27. Chrystus daje do zrozumienia, i¿ do Królestwa

Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 233.
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 16.
20
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 234.
21
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 17.
22
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 234.
23
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 17.
24
Por. Reallexikon zur Byzantinischen Kunst (RBK), red. K. Wessel, t. II, s. 950
951; cyt. za: M. Janocha, Ikonografia..., s. 24.
25
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 107.
26
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 234.
27
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 236; Gest b³ogos³awieñstwa mo¿e
byæ wykonywany dwoma wyprostowanymi palcami, które oznaczaj¹ dwie natury
18
19
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Niebieskiego mo¿e wejæ tylko cz³owiek ochrzczony, dlatego sam uwiêca wodê
poprzez swoje zanurzenie. Dawne nieodkupione stworzenie ginie i tonie
w falach, a rodzi siê nowy przemieniony byt28. To wejcie do wody i powtórne
wynurzenie zapowiada, ¿e w przysz³oci Chrystus wst¹pi do Otch³ani, a nastêpnie tryumfalnie zmartwychwstanie29.
Poród fal u stóp Chrystusa widnieje starzec symbolizuj¹cy Jordan 30.
W rzece móg³ byæ umieszczony symbol wiary w Bóstwo Chrystusa (ICQUS)31.
Póniej pod stopami Jezusa zaczêto malowaæ potwora morskiego lub diab³a,
co ma zapowiadaæ, ¿e w przysz³oci Chrystus wstêpuj¹c do Otch³ani, zdepcze
Szatana i pokona ostatecznie mieræ32. Podobne przes³anie widaæ na ikonie
Zst¹pienie do Otch³ani, gdzie Chrystus mia¿d¿y stopami smoka lub Lucyfera. W obu przypadkach mamy do czynienia z ukazaniem zwyciêstwa nad z³em33.
Na pierwszych przedstawieniach ikonograficznych Chrystus jest ca³kowicie nagi, nie przes³oniêty ¿adn¹ tkanin¹, co wskazuje na to, i¿ jest nowym
Adamem, który nie potrzebuje przykrycia swego grzechu. Na Wschodzie dopiero od XIV w. na biodrach Jezusa malowano perizonium, takie samo jakie
wczeniej istnia³o w scenie Ukrzy¿owania. W sztuce zachodniej przepaska
ta wystêpuje ju¿ doæ wczenie, bo od czasu renesansu karoliñskiego. Jednak
na Rusi staroobrzêdowcy sztywno trzymali siê przedstawienia, w którym Chrystus jest bez perizonium, dlatego na licznych ikonach ba³kañskich i ruskich
Jezus jest ca³kowicie nagi34. Zbawiciel mo¿e te¿ jedn¹ rêk¹ przys³aniaæ swoj¹
nagoæ lub trzymaæ w niej zwój.

Chrystusa. Gest mo¿e byæ te¿ wykonywany trzema zgiêtymi i po³¹czonymi palcami
oznaczaj¹cymi Trzy Osoby Trójcy wiêtej. Istnia³ te¿ grecki uk³ad palców naladuj¹cy
skrót imienia Chrystusa (IC XC), który polega³ na tym, ¿e czubek palca serdecznego
dotyka czubka wyprostowanego kciuka. Ma³y palec jest wyprostowany, natomiast
palec rodkowy i wskazuj¹cy krzy¿uj¹ siê niczym litera X. Taka forma przyjê³a siê
równie¿ na Rusi. Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 266.
28
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 1617.
29
Greckie s³owo baptizo oznacza zanurzyæ, zatopiæ, por. M. H. Congourdeau,
Ikona chrztu Pañskiego, ComP (2006) 26, s. 76; M. Quenot, Zmartwychwstanie
i ikona, t³um. H. Paprocki, Bia³ystok 2007, s. 142.
30
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 234235.
31
Por. tam¿e, s. 235.
32
Por. tam¿e.
33
Por. M. Bielawski, Blask ikon, Kraków 2005, s. 64.
34
Por. G. Kobrzeniecka-Sikorska, Ikony staroobrzêdowców w zbiorach Muzeum
Warmii i Mazur, Olsztyn 1993, nr 2122; M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 236.
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Przemienienie Chrystusa
Temat ikonograficzny ukazuj¹cy wspomnian¹ scenê czerpie swe ród³o
z Ewangelii Mateusza (17,1-9), Marka (9,2-10) i £ukasza (9,28-36)35. Ewangelia Mateusza tak opisuje to wydarzenie:
Po szeciu dniach Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, i zaprowadzi³
ich na górê wysok¹, osobno. Tam przemieni³ siê wobec nich: twarz Jego zajania³a
jak s³oñce, odzienie za sta³o siê bia³e jak wiat³o. A oto ukazali siê im Moj¿esz
i Eliasz, rozmawiaj¹cy z Nim. Wtedy Piotr rzek³ do Jezusa: Panie dobrze, ¿e tu
jestemy; jeli chcesz, postawie tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówi³, oto ob³ok wietlany os³oni³ ich,
a z ob³oku odezwa³ siê g³os: To jest mój Syn umi³owany, w którym mam upodobanie, Jego s³uchajcie! Uczniowie, s³ysz¹c to, upadli na twarz i bardzo siê zlêkli.
A Jezus zbli¿y³ siê do nich, dotkn¹³ ich i rzek³: Wstañcie, nie lêkajcie siê. Gdy
podnieli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa36.

Wed³ug tradycji przemienienie Chrystusa dokona³o siê na górze Tabor,
a wydarzenie to zwi¹zane jest cile z ide¹ Zmartwychwstania. St¹d te¿
ikona ukazuj¹ca Przemienienie pe³ni bardzo wa¿n¹ rolê w kulturze bizantyñskiej i ruskiej37.
Schemat ikonograficzny przedstawia siê w nastêpuj¹cy sposób: kompozycja jest symetryczna, w jej centrum znajduje siê Chrystus stoj¹cy, a raczej
unosz¹cy siê nad gór¹. Otaczaj¹ Go prorocy: Moj¿esz dzier¿¹cy w rêku Ksiêgê Prawa oraz siwy Eliasz. Obydwie te starotestamentowe postacie ubrane
s¹ w chitony38. Zgodnie z opisem zawartym w Hermenei z Athos postacie
umieszczone w górnej czêci kompozycji stoj¹ na trzech wierzcho³kach górskich. Centralny szczyt przeznaczony jest dla Chrystusa, z prawej strony zwraca
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 408.
Mt 17,1-8: Et post dies sex assumit Jesus Petrum, et Jacobum, et Joannem
fratrem ejus, et ducit illos in montem excelsum seorsum: et transfiguratus est ante eos.
Et resplenduit facies ejus sicut sol: vestimenta autem ejus facta sunt alba sicut nix.
Et ecce apparuerunt illis Moyses et Elias cum eo loquentes. Respondens autem Petrus,
dixit ad Jesum: Domine, bonum est nos hic esse: si vis, faciamus tria tabernacula, tibi
unum, Moysi unum, et Eliæ unum. Adhuc eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit
eos. Et ecce vox de nube, dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui: ipsum audite. Et audientes discipuli ceciderunt in faciem suam, et timuerunt valde.
Et accessit Jesus, et tetigit eos: dixitque eis: Surgite, et nolite timere. Levantes autem
oculos suos, neminem viderunt, nisi solum Jesum.
37
Zob. na ten temat P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piêkna, t³um.
M. ¯urowska, Warszawa 1981, s. 249256; cyt. za: M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt.,
s. 238.
38
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 237.
35
36
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siê do Niego Moj¿esz trzymaj¹cy tablice z wyrytymi przykazaniami, a po lewej
prorok Eliasz kieruje do Niego swoje b³agania39.
Moj¿esz symbolizuje prawo ludzi zmar³ych, a Eliasz ludzi ¿ywych40. Miêdzy nimi za stoi Chrystus, który jest spe³nieniem ca³ego prawa41.
Doln¹ sferê kompozycji zajmuj¹ natomiast aposto³owie: Jakub, Jan i Piotr,
którzy s¹ wiadkami ca³kowitego przemienienia Chrystusa (gr. metamorfosis
 ca³kowita przemiana). Greckie okrelenie dotycz¹ce tej zmiany Zbawiciela
wyra¿a to w sposób pe³niejszy ni¿ ³aciñski zwrot transfiguratio42. Z kolei
w rosyjskiej ikonografii przyjê³a siê nazwa Prieobra¿enije Gospodnie, a na
pami¹tkê Przemienienia ju¿ w IV stuleciu ustanowiono wiêto obchodzone
w Kociele 6 sierpnia43.
Na ikonach przedstawiano nie tylko w³aciwy moment Przemienienia, ale
tak¿e inne narracyjne sceny, np. drogê Chrystusa na górê, a nastêpnie Jego
zejcie ze szczytu44.
Wydarzenie Przemienienia pod wzglêdem teologicznym ukazuje trzy aspekty. Pierwszy dotyczy teofanii Zbawiciela; drugi wskazuje na objawienie siê
ósmego wieku Kocio³a, czyli tego, co nast¹pi po Zmartwychwstaniu. Trzeci za aspekt widzi analogiê miêdzy wejciem na górê a kontemplacj¹, czyli
mistyczn¹ drog¹, jak¹ pod¹¿a cz³owiek, by w ostatecznoci poznaæ chwa³ê
Boga. Istotn¹ rolê ma tu objawienie siê ca³ej Trójcy45. Mamy tutaj do czynienia
z Epifani¹ Trójcy wiêtej, podobnie jak na ikonach Chrztu Pañskiego i Zes³ania Ducha wiêtego. Jezus Chrystus przedstawia siê tu jako jedna z hipostaz Trójcy. Ojciec objawia siê jako g³os, a Duch wiêty jako jasny ob³ok46.
Mistyczne znaczenie tajemnicy Przemienienia podkrela³a szczególnie
monastyczna myl bizantyñska, a na ten temat wypowiada³ siê m.in. Grzegorz
Palamas47. W³anie w XIV stuleciu w okresie, kiedy rozprzestrzenia³a siê
39
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 108. Rublow w swojej ikonie
Przemienienia chcia³ podkreliæ jednoæ tych trzech osób i w tym celu pos³u¿y³ siê
figur¹ ko³a. Ukaza³ Moj¿esza i Eliasza pochylaj¹cych siê ku Chrystusowi, a ich cia³a
wpisa³ w okr¹g mandorli otaczaj¹cej Zbawiciela; zob. na ten temat A. Adamska, Teologia piêkna na przyk³adzie ikon Andrzeja Rublowa, Kraków 2003.
40
Por. P. Evdokimow, Sztuka ikony..., dz. cyt., s. 25.
41
Zob. na ten temat: A. Adamska, Teologia..., dz. cyt., s. 157.
42
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 108.
43
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 66.
44
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 108.
45
Por. I. Trzciñska, wiat³o i ob³ok. Z badañ nad bizantyñsk¹ ikonografi¹
Przemienienia, Kraków 1998, s. 23; podajê za: A. Adamska, Teologia..., dz. cyt., s. 155.
46
Por. P. Evdokimov, Sztuka ikony..., dz. cyt., s. 251.
47
Por. W. £osski, Teologia mistyczna Kocio³a Wschodniego, Warszawa, 1989,
s. 194211; J. Mayendorff, Teologia bizantyjska, Warszawa 1984, s. 98101; podajê
za: M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 237.
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myl hezychastyczna, scena ukazuj¹ca Przemienienie sta³a siê niezwykle
dramatyczna48. Zwi¹zane jest to z koncepcj¹ przebóstwienia cz³owieka
(gr. theosis, ros. obo¿enije)49. Lnienie Taboru tak naprawdê jest niewidzialne, niemniej gdy te energie Boskie zostan¹ prawdziwie dowiadczone
podczas prze¿ycia mistycznego, wówczas cz³owiek zostanie autentycznie
przemieniony wewnêtrznie50. Co prawda to Chrystus jest ikon¹ Ojca, ale
tak¿e ka¿dy cz³owiek jest wezwany do przemiany w Chrystusa51.
Cz³owieczeñstwo Chrystusa jest tutaj ju¿ niewidoczne, bo zosta³o przewietlone do tego stopnia, i¿ emanuje z Niego blask Jego Bóstwa52. Gdy¿ tak
naprawdê tylko On jest odblaskiem Boga Ojca53. Ikona przedstawia nie tylko
okrelone wydarzenie historyczne, ale wskazuje na przeznaczenie cz³owieka,
czyli jego przebóstwienie. Drogê do tego celu przygotowa³ mu ju¿ sam Chrystus, wcielaj¹c siê w cia³o, a nastêpnie zmartwychwstaj¹c.
Chrystus przemieni³ niedoskona³¹ ludzk¹ naturê, sta³ siê obrazem cz³owieka, który przesi¹kniêty jest wiat³oci¹ pochodz¹c¹ od Boga. W ten sposób
zapowiada wygl¹d przysz³ej ludzkoci po powszechnym zmartwychwstaniu,
gdzie wszyscy bêd¹ mieæ niemiertelne cia³a54. Zbawiciel wskazuje aposto³om, ¿e w takiej samej chwale powróci w przysz³oci55. Jest to te¿ wezwanie
dla ludzi, aby siê stali uczestnikami Boskiej natury (2 P 1,4)56.
Chrystus przemieniaj¹c siê poród wybranych aposto³ów, przepe³nia siê
jasnoci¹. Twarz staje siê niczym s³oñce: facies ejus sicut sol; szata jest bia³a
jak nieg: alba sicut nix. Ten olniewaj¹cy ubiór (zazwyczaj bia³a tunika oraz
p³aszcz) stanowi kontrast dla ciemnej, lecz promienistej mandorli otaczaj¹cej
postaæ Chrystusa. Oznacza to, ¿e Boskoæ kry³a siê dot¹d w ciemnoci, ale
teraz zosta³a ujawniona57. Chrystus wystêpuje w otoczeniu promieni emanuj¹cych wprost z Jego cia³a, lecz czêciej otacza Go mandorla tworz¹ca kszta³t
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 238.
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 65.
50
Zob. na ten temat: J. Y. Leloup, Hezychazm. Zapomniana tradycja modlitewna,
t³um. H. Sobieraj, Kraków 1996, s. 82; podajê za: M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt.,
s. 238.
51
Por. W. £osski, Ikona Przemienienia Pañskiego, Wiadomoci Polskiego
Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego, 1976, nr 34, s. 1824; podajê za:
M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 239.
52
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 239.
53
Hbr 1,3: Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwa³y i odbiciem Jego istoty (...).
54
Por. A. Adamska, Teologia..., dz. cyt., s. 159.
55
Por. M. Quenot, Zmartwychwstanie i ikona, t³um. H. Paprocki, Bia³ystok 2001,
s. 151nn.
56
Por. J. Forest, Modlitwa z ikonami, t³um. E. Nowakowska, Bydgoszcz 1999,
s. 116.
57
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 108.
48
49
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ob³oku58. Promieni mo¿e byæ tylko kilka, albo nawet ponad dwadziecia.
Trzeba jednak podkreliæ, ¿e celem ikony jest ukazanie objawienia eschatologicznego ósmego dnia, dlatego te¿ najczêciej malowano osiem promieni
symbolizuj¹cych Paruzjê59. Z ob³oku emanuj¹cego z cia³a Zbawiciela czêsto
wyodrêbniaj¹ siê trzy promienie spadaj¹ce na aposto³ów le¿¹cych u stóp góry,
co wiadczy o trynitarnym charakterze przemienienia60. Mandorla na wczeniejszych przedstawieniach jest zazwyczaj owalna, natomiast od IX w. staje
siê kolista61. Ma kolor b³êkitny, z tym ¿e w samym rodku najbli¿ej cia³a
Jezusa jest najciemniejsza, a w miarê koncentrycznego oddalania siê i promieniowania staje siê coraz janiejsza. rodkowa czêæ mandorli zawsze przybiera barwê najciemniejsz¹, co wi¹¿e siê z niepoznawalnoci¹ samej istoty
Boga. Co prawda Bóg jest nieosi¹galny dla cz³owieka, ale objawia siê na zewn¹trz w swych energiach. Ciemnoæ jest równoczenie wiat³oci¹62. Oczywicie kolory mandorli mog³y byæ ró¿ne w zale¿noci od koncepcji danego
artysty. Mog³a ona byæ lni¹co bia³a, czerwona, a nawet pokryta z³otem.
Kszta³ty mandorli równie¿ staj¹ siê coraz bardziej urozmaicone, np. s¹
romboidalne, promieniste, i tworz¹ one teofaniczny ob³ok wokó³ postaci
Chrystusa63. Mandorla jest niczym s³oñce emanuj¹ce z siebie Boskie wiat³o
i wskazuj¹ce na chwa³ê Tego, którego otacza.
Bardzo czêsto wewn¹trz mandorli wpisana jest szecioramienna gwiazda
nawi¹zuj¹ca do szeciu dni stworzenia. Oznacza to, i¿ ca³y wszechwiat stworzony przez Stwórcê w ci¹gu szeciu dni jest ogarniany przez Boskie energie,
które same nie s¹ stworzone64. Energie te przemieniaj¹ wiat a¿ nastanie
nowa rzeczywistoæ.
Charakterystyczna jest mandorla na ikonie wykonanej przez Andrzeja
Rublowa65. Widaæ w niej ró¿ne odcienie zieleni, od najciemniejszych do najjaniejszych. Sk³ada siê ona z okrêgów, które symbolizuj¹ trzy sfery stworzonego wszechwiata. Najbli¿ej cia³a Chrystusa znajduje siê gwiazda wpisana
w okr¹g mandorli66. Pod wzglêdem walorowym jest ona bardzo ciemna, co

Zob. na ten temat: I. Trzciñska, wiat³o i ob³ok..., dz. cyt.
Por. J. Mizio³ek, Sol versus. Studia nad ikonografi¹ Chrystusa w sztuce pierwszego tysi¹clecia, Wroc³aw 1991, s. 8794; podajê za: M. Janocha, Ikonografia..., dz.
cyt., s. 237.
60
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 66.
61
Por. M. Janocha, Ikonografia, dz. cyt., s. 237.
62
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 66.
63
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 238.
64
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 66.
65
Na temat sposobu malowania przez Rublowa zob. M. V. A³patow, Andrzej
Rublow, Warszawa 1975, A. Koncza³owskij, A. Tokarowskij, Rublow, Kraków 1976.
66
Na ten temat równie¿ pisze A. Adamska, Teologia..., dz. cyt., s. 157.
58
59
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wskazuje na niepoznawalnoæ i transcendencjê Bo¿ych energii. Trudno by³o
przedstawiæ niestworzone wiat³o na ikonie, gdy¿ tak naprawdê nie nale¿y ono
ani do wiata materialnego, ani duchowego67.
Chrystus wykonuje praw¹ rêk¹ gest b³ogos³awieñstwa, a w lewej dzier¿y
zwój Pisma wiêtego68. U podnó¿a za góry znajduj¹ siê olepieni jasnoci¹
aposto³owie, którzy zazwyczaj wykonuj¹ gwa³towne ruchy. Na ikonie Rublowa aposto³owie stulaj¹ siê do ziemi, gdy¿ s¹ przejêci widokiem swego Pana.
Jednak nie widaæ w nich przera¿enia. Piotr z brod¹ i krêconymi w³osami ukazany jest po prawej stronie jako postaæ klêcz¹ca i podpieraj¹ca siê o ziemiê.
Jan przedstawiony w rodku, w doæ skomplikowanej pozie zas³ania sobie
g³owê rêk¹. Natomist po lewej stronie na plecach i do góry nogami le¿y
Jakub, zakrywaj¹c twarz przed jasnoci¹69.
W miarê up³ywu czasu miêdzy sfer¹, w której przebywa Chrystus a obszarem, gdzie znajduj¹ siê aposto³owie zwiêksza siê dystans, co na ikonach
podkrela du¿a pusta przestrzeñ miêdzy nimi. W ten sposób zasygnalizowano,
¿e górny wiat niebiañski pozostaje niezmienny, za strefa ziemska podlega
zmianom70. Na zmiennoæ wiata wskazuj¹ równie¿ ¿ywe i pe³ne emocji ruchy
aposto³ów pozostaj¹cych pod wra¿eniem wizji.

Wniebowst¹pienie
wiêto Wniebowst¹pienia Pañskiego (gr. Analepsis, ros. Wozniesienije
Gospodnie)71 zosta³o ustanowione, aby upamiêtniæ fakt cielesnego wst¹pienia Jezusa Chrystusa do nieba, czyli domu Jego Ojca. Pocz¹tkowo Wniebowst¹pienie i Zmartwychwstanie wiêtowane by³y wspólnie w Niedzielê
Wielkanocn¹. W IV w. obchody wiêta Wniebowst¹pienia zosta³y po³¹czone
z Piêædziesi¹tnic¹, natomiast w V i VI w. oficjalnie ustalono, ¿e to czterdziesty
dzieñ po wiêcie Paschy bêdzie dniem dla tego wiêta72.
Schemat ikonograficzny ukazuj¹cy Wniebowst¹pienie istnia³ ju¿ w IV w.73,
a jego podstaw¹ by³ opis umieszczony w Dziejach Apostolskich 1,9-11:

67
Zob. na ten temat: W. £osski, L. Uspienski, The Meaning of the Icons, New
York 1982, s. 211n; podajê za: A. Adamska, Teologia..., dz. cyt., s. 157.
68
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 237.
69
Por. A. Adamska, Teologia..., dz. cyt., s. 156; por. E. Smykowska, Ikona...,
dz. cyt., s. 66.
70
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 238.
71
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 86.
72
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 118.
73
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 86; M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt.,
s. 245.
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( ) uniós³ siê w ich obecnoci w górê i ob³ok zabra³ Go im sprzed oczu. Kiedy
jeszcze wpatrywali siê w Niego, jak wstêpowa³ do nieba, przyst¹pili do nich dwaj
mê¿owie w bia³ych szatach. I rzekli: Mê¿owie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie siê w niebo? Ten Jezus, wziêty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak
widzielicie Go wstêpuj¹cego do nieba.

Opisana zosta³a tutaj scena, w której Chrystus ostatni raz widzi aposto³ów,
a nastêpnie odchodzi w chwale. Wydarzenie to opisuj¹ równie¿ Ewangelie:
Potem wyprowadzi³ ich ku Betanii i podniós³szy rêce b³ogos³awi³ ich.
A kiedy ich b³ogos³awi³, rozsta³ siê z nimi i zosta³ uniesiony do nieba (£k
24,50-51)74; Po rozmowie z nimi Pan Jezus zosta³ wziêty do nieba i zasiad³
po prawicy Boga (Mk 16,19).
Istotny wp³yw na uformowanie siê podstawowego kanonu w sztuce
bizantyñskiej mia³y te¿ teksty z Ksi¹g Izajasza, Ezechiela, Daniela oraz ró¿ne
formy apoteozy cesarza Imperium Rzymskiego75.
Na wizerunkach, których celem jest ubóstwienie cesarza (gr. apotheosis), ukazywano imperatora w postawie stoj¹cej na okr¹g³ej tarczy, unoszonego do nieba albo przez duchy opiekuñcze, albo przez or³y. Podobieñstwo
do takiego przedstawienia widaæ te¿ na ikonie Chrystusa ukazanego na tle
okr¹g³ej mandorli trzymanej po bokach przez anio³y76. Ten motyw portretowania osoby upamiêtnianej na tle krêgu lub na tarczy, podtrzymywanej przez
dwie boczne uskrzydlone postaci, ma swój wzór w³anie w rzymskim temacie
imago clipeata77.
Przedstawienie Wniebowst¹pienia pocz¹tkowo umieszczano w kopu³ach wi¹tyñ bizantyñskich i ruskich, ale z czasem miejsce to zosta³o przeznaczone dla wizerunku samego Pantokratora78.
Ikona ma wyrany podzia³ na dwie strefy. W górnej czêci kompozycji
na tronie siedzi Zbawiciel unosz¹cy siê nad g³owami Bogurodzicy i aposto³ów.
Otacza go mandorla podkrelaj¹ca chwa³ê Bo¿¹. Wystêpuje ona w formie
ob³oku, jest w kszta³cie owalu lub sk³ada siê z krêgów79. Chrystus przyjmuje
74
£k 24,50-51: Eduxit autem eos foras in Bethaniam, et elevatis manibus suis benedixit eis. 51 Et factum est, dum benediceret illis, recessit ab eis, et ferebatur in cælum.
75
Por. A. Grabar, Martyrium: Recherrches sur le culte des reliques et lart
Chretien antique, t. 2, Paris 1964, s. 185, 197, 221, 233, 293; podajê za: M. Janocha,
Ikonografia, dz. cyt., s. 245.
76
K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., s. 118.
77
Na ten temat imago clipeata zob. A. Grabar, L art de la fin de lantiquite et du
Moyen Age, Paris 1968, nr 50; podajê za: M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 246,
przyp. 549. Równie¿ istnieje tutaj podobieñstwo do starotestamentowej Arki Przymierza z dwoma cherubinami.
78
Por. I. Jazykowa, wiat ikony, t³um. H. Paprocki, Warszawa 2003, s. 75.
79
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 87, M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt.,
s. 246.
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postawê stoj¹c¹ lub siedz¹c¹. Nosi na sobie królewski strój w kolorze purpury
lub z³ota. Praw¹ rêk¹ wykonuje gest b³ogos³awieñstwa, a w lewej trzyma symbol
swej nauki, czyli ksiêgê, zwój Pisma wiêtego czy te¿ kodeks80. Poprzez gest
b³ogos³awieñstwa, który wskazuje na ³askê, postaæ Zbawiciela ³¹czy siê grup¹
postaci przedstawionych w dolnej czêci ikony81.
W dolnej sferze kompozycji znajduje siê Bogurodzica w otoczeniu zdziwionych aposto³ów. Nad nimi góruj¹ pochylaj¹cy siê dwaj anio³owie, którzy
uspokajaj¹ i pokrzepiaj¹ aposto³ów oraz t³umacz¹ im, ¿e Chrystus ponownie
przyjdzie na ziemiê82.
W Pimie wiêtym nie ma wzmianki, by Bogurodzica by³a obecna podczas wstêpowania Jej Syna do domu Ojca, a mówi¹ o tym jedynie hymny
liturgiczne83. Jednak w schemacie ikonograficznym odgrywa Ona istotn¹ rolê:
ukazana jest na centralnej osi w postaci Orantki, która kieruje swe rêce ku
niebu. Stanowi Ona Now¹ Ewê i figurê Kocio³a, który ci¹gle trwa jako
wiadectwo wiecznej obecnoci Jezusa Chrystusa84.
Przedstawienie to symbolizuje strukturê Kocio³a, którego obrazem jest
Bo¿a Matka. G³ow¹ Eklezji jest sam Chrystus, za fundamentem  zebrani
woko³o aposto³owie85. Na ikonie czasem akcentowano obecnoæ Ducha
wiêtego ukazanego w postaci go³êbicy na centralnej osi miêdzy Chrystusem
a doln¹ grup¹ osób86.
Takie ukazanie Chrystusa w chwale ma przes³anie eschatologiczne,
wskazuje na to, i¿ Koció³ wci¹¿ oczekuje na powtórne przyjcie Zbawiciela
równie¿ w takiej samej chwalebnej postaci87.

Chrystus Pantokrator
Greckie okrelenie Pantokrator oznacza wszechw³adcê i wskazuje na
Jego panowanie nad ca³ym stworzonym wszechwiatem88. Ten typ ikonograficzny popularny by³ w Bizancjum, gdzie traktowano go jako g³ówne

Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 247.
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 87.
82
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., il. s. 118.
83
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 87.
84
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 118; M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 246.
85
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 247, E. Smykowska, Ikona...,
dz. cyt., s. 87.
86
Por. tam¿e, s. 246.
87
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 87.
88
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 122.
80
81
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wyobra¿enie Chrystusa89. Przyjê³o siê nawet, ¿e jest to równoczesne ukazanie
Boga Ojca i Syna, zgodnie z dogmatem o wspó³istotnoci90.
Podstaw¹ schematu jest ukazanie Chrystusa siedz¹cego na tronie, który
jawi siê tu nie tylko jako Najwy¿szy Kap³an, lecz raczej jako w³adca ca³ego
Kocio³a, Pan nieba i ziemi91.
Do róde³ kszta³tuj¹cych przedstawienie Pantokratora zaliczyæ mo¿na
m.in. portrety bizantyñskich imperatorów92. Przecie¿ cesarze, a zw³aszcza
Justynian Wielki, uwa¿ali siebie nie tylko za w³adców wieckich, ale tak¿e za
najwa¿niejszych liturgów93 ingeruj¹cych w sprawy wiary i dogmaty kocielne.
Pragnêli oni udowodniæ, ¿e ich w³adza pochodzi wprost od Boga. Tê sakralizacjê ich panowania podkrela³y tak¿e portrety zwyciêskich w³adców w otoczeniu pokonanych wrogów. W niektórych przypadkach przedstawieñ
Chrystusa Pantokratora mamy do czynienia z podobnym ujêciem, kiedy pod
Jego stopami ukazywano zdeptanego wroga w postaci smoka lub te¿ wê¿a
(por. Ps 90,13).
Podkrelano zwi¹zek miêdzy ziemsk¹ hierarchi¹ w³adzy a hierarchi¹ niebiañsk¹ oraz fakt, ¿e cesarze otrzymali sankcjê od Boskiego Autokratora.
wiadczy o tym te¿ grecki schemat kompozycyjny, w którym u stóp Pantokratora klêcz¹ w³adcy tego wiata94 . Na niektórych przedstawieniach
imperatorzy otaczaj¹ Chrystusa po obu stronach i ofiaruj¹ Mu swe dary.
Przyk³adem podobnego schematu jest mozaika w Hagia Sophia w Konstantynopolu z XI w., gdzie Wszechw³adca adorowany jest przez cesarza
Konstantyna IX Monomachosa i cesarzow¹ Zoe, którzy w pokorze przystêpuj¹ do Jego tronu95.
Najstarszy zabytek ukazuj¹cy Pantokratora znajduje siê we wschodniosyryjskim Ewangeliarzu Rabbuli z 568 r. Natomiast najstarsza ikona wyobra¿aj¹ca Chrystusa w pó³postaci pochodzi z ok. VIVII w. z klasztoru
w. Katarzyny na Synaju96. Portret ten zosta³ wykonany w technice enkaustyki. Jest barwny i realistyczny i choæ nie odpowiada on klasycznemu

89
I. Jazykowa, Obraz Jezusa Chrystusa w ikonografii rosyjskiej, w: Chrystus
wybawiaj¹cy..., dz. cyt., s. 172.
90
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 122.
91
Por. I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt., s. 172; por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 122123.
92
Por. I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt., s. 172.
93
Por. R. Knapiñski, Titulus ecclesiae. Ikonografia wezwañ wspó³czesnych
kocio³ów katedralnych w Polsce, Warszawa 1999, s. 174175.
94
Por. I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt., s. 173.
95
Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 76; K. Onasch, A. Schnieper, Ikony...,
dz. cyt., il. s. 121.
96
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 121.

256

Olga Cyrek

kanonowi ze wzglêdu na zbytni¹ zmys³owoæ, to jednak przekazuje pewne
cechy portretowanego, które póniej bêd¹ powtarzane97.
W czasie sporów ikonoklastycznych znana by³a ikona znajduj¹ca siê
w Konstantynopolu nad Bram¹ Chalke przedstawiaj¹ca Chrystusa zwanego
tes Chalkides, co znaczy Ten z [bramy] Chalke98, który posiada cechy
Pantokratora. Ikona ta uleg³a zniszczeniu w 726 r. z rozporz¹dzenia cesarza
Leona III Izauryjczyka. W ten sposób zapocz¹tkowane zosta³y te¿ inne akty
ikonoklastycze99. Po potêpieniu ikonoklazmu w 843 r. nad bram¹ znów umieszczono wizerunek Chrystusa, który przetrwa³ do 1348 r.100 Istniej¹ ró¿ne
zabytki ukazuj¹ce typ ikonograficzny Chalkitesa i widaæ na nich Chrystusa
z nimbem krzy¿owym otaczaj¹cym Jego g³owê, odzianego w tunikê. Zbawiciel
praw¹ rêk¹ wykonuje gest b³ogos³awieñstwa, a w lewej trzyma Ewangeliê.
Warto tutaj dodaæ, ¿e we wczesnych przedstawieniach Chrystusa czêsto
zamiast Ewangeliarza istnia³ zwiniêty rotulus101.
Przedstawienie Wszechw³adcy najbardziej nadawa³o siê do malarstwa
monumentalnego. We wczesnej sztuce wizerunek Chrystusa w chwale pojawia³ siê o wiele czêciej w malarstwie ciennym i mozaikach, a dopiero
w redniowieczu coraz bardziej sta³ siê popularny równie¿ na ikonach.
Pocz¹tkowo przedstawienie Pantokratora mia³o swoje okrelone miejsce
w absydzie zaraz nad o³tarzem. W tym wypadku wskazano na funkcjê Wszechw³adcy jako kosmicznego Arcykap³ana, który osobicie sprawuje liturgiê102.
Wczesne zabytki powiadczaj¹, ¿e Pantokratora ukazywano w kopule
wi¹tyni, czyli miejscu najwa¿niejszym, wskazuj¹cym na centrum kosmosu.
Dlatego tutaj wyobra¿ano sobie niebiañsk¹ sferê wszechwiata z Chrystusem
w otoczeniu chórów anielskich. W tym wypadku ujawnia siê potrójna rola
Zbawcy Wszechmog¹cego, jako Tego, który ukszta³towa³ wiat, i jako Tego,
który go s¹dzi i przemienia w procesie zbawienia103. Kopu³a stanowi³a te¿
symboliczne wyobra¿enie nieba, z którego Chrystus powtórnie przyjdzie,
by dokonaæ s¹du nad ca³ym wiatem.

I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 72.
Na temat tego wizerunku zob. M. Chatzidakis, An Encaustic Icon of Christ
at Sinai, The Art Bulletin, 49 (1967), s. 197208; por. C. Mango, The Brazen House.
A study of the vestibule of the Imperial Palace of Constantinople, Kobenhavn 1959,
s. 135142; W. I. £azariew, Istoria wizantijskoj ¿iwopisi, Moskwa 1986, s. 141 i 161;
cyt. za: M. Myliñski, Bizantyñskie ikony nadbramne (kult i funkcja), VoxP 22 (2002),
t. 4243, s. 501.
99
Por. A. Grabar, Iconoclasme Bizantin, Paris 1984, s. 151.
100
Por. tam¿e, s. 152153; 161; cyt. za: M. Myliñski, Bizantyñskie... dz. cyt., s. 502.
101
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 121.
102
Por. I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt., s. 173.
103
Por. tam¿e.
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98

Frontalne i ca³opostaciowe wizerunki Chrystusa na ikonach

257

W pierwotnych kompozycjach postaæ Pantokratora wchodzi³a w sk³ad
szerszego tematu, jakim by³o Wniebowst¹pienie. W takim ujêciu by³ On
otoczony przez anio³ów i aposto³ów z Bogurodzic¹. Przyk³ad podobnego
zabytku znajduje siê w kociele Haghia Sophia w Tesalonice (IX w.). To w³anie z tego tematu wykszta³ci³ siê typ Pantokratora jako w³adcy kosmosu na
tle Mocy niebieskich, czasem tak¿e dzier¿¹cego w d³oni ziemiê104.
Istnieje kilka wariantów ukazywania Pantokratora: w ca³ej postaci, w pó³postaci lub siedz¹cego na tronie.
Chrystus ukazany na tronie bardziej zwi¹zany jest z w³adz¹ ziemsk¹, mniej
kosmiczn¹, wystêpuje On tu raczej w roli Sêdziego czy Króla, któremu podlegali zwierzchnicy panuj¹cy nad ziemskimi mocarstwami. Widaæ to szczególnie
na przedstawieniach bizantyñskich, gdzie Chrystusowi towarzyszyli cesarzowie wraz ze swymi ¿onami105.
Znany jest wizerunek Chrystusa Tronuj¹cego wykonany z Nowogrodu
pochodz¹cy z prze³omu XIV lub XV w. Jest On frontalnie zwrócony do
widza, majestatycznie zasiada na cesarskim tronie, stopy k³adzie na podnó¿ku,
a w rêce trzyma otwart¹ ksiêgê. Taki typ wyobra¿eñ czêsto pojawia siê
w Bizancjum i na Ba³kanach106.
Nie mo¿na mówiæ o jakim jednolitym typie ikonograficznym, niemniej
jednak mo¿na wyró¿niæ najbardziej charakterystyczne cechy wystêpuj¹ce na
wszystkich ikonach, takie jak w³adcze i majestatyczne oblicze Syna Bo¿ego
wskazuj¹ce na chwa³ê i wszechmoc Bo¿¹. Zazwyczaj Zbawiciel ukazany
jest jako dojrza³y mê¿czyzna ze starannie uczesanymi d³ugimi w³osami i zadban¹ brod¹, odziany w szaty charakterystyczne dla pónego antyku107.
Na nimbie otaczaj¹cym g³owê Jezusa umieszcza siê greckie litery W O N,
które zazwyczaj odczytuje siê jako: Ten, który jest. Litery te oznaczaj¹ to
samo, co hebrajskie wyra¿enie: YHWH108.
Charakterystyczny jest te¿ gest Chrystusa, który praw¹ rêkê unosi ku
górze. Jego ruch wykazuje podobieñstwo do oratorskiego gestu charakterystycznego dla rzymskich mówców. Przyjêcie takiego uk³adu d³oni na wizerunku Chrystusa wskazuje, ¿e jest On Osob¹ nauczaj¹c¹. Palce za u³o¿one s¹
w okrelony sposób, co podkrela ideê Wcielonego Logosu. Dopiero od IX w.
uznano to za symbol nauczania i b³ogos³awieñstwa109.
Pantokrator w jêzyku rosyjskim zwany jest Wsiedier¿yciel, lub Spas
Wsiedier¿yciel (Zbawiciel Wszechw³adca), ale gdy wystêpuje w wersji
104
105
106
107
108
109

Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 75.
Por. tam¿e, s. 76.
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., il s. 123.
Por. tam¿e, il., s. 120121.
Tam¿e, s. 122.
Por. tam¿e.
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skróconej nazywa siê Zbawiciel110. Na Rusi czêsto pojawia³ siê prosty
schemat ukazuj¹cy Pantokratora w pó³postaci z Ewangeli¹ i wykonuj¹cego
b³ogos³awieñstwo111. Pó³postaciowe ujêcie widaæ te¿ na ikonie Rublowa
znanej jako Zbawca ze Zwienigorodu, który wchodzi³ pierwotnie w sk³ad
grupy Deesis ikonostasu i przeznaczony by³ do kontemplacji w trakcie liturgii112. Charakterystyczne jest tutaj spojrzenie Chrystusa, które przeszywa na
wskro widza stoj¹cego przed obrazem. Oczy chocia¿ otoczone s¹ cieniami,
to jednak wnikliwie obserwuj¹, ale nie s¹ surowe, lecz ³agodne i mi³osierne113.
Ze spojrzenia emanuje mi³oæ, ciep³o i ludzka dobroæ114.
Zazwyczaj wiêkszoæ tego typu przedstawieñ w Bizancjum i na Rusi
wywo³ywa³a lêk przed S¹dem Ostatecznym, tutaj delikatna twarz Chrystusa
wywo³uje raczej ufnoæ. Co prawda nadal jest to Sêdzia, ale Jego lico nie jest
ani ascetyczne, ani surowe115. Grony bizantyñski Wszechw³adca nie nawi¹zywa³ bezporedniej relacji z cz³owiekiem. Tutaj natomiast odczuwa siê wra¿enie Jego bliskoci116.
Ogólnie kanon bizantyñski zosta³ zachowany, wprowadzono jednak nowe
rosyjskie elementy, co szczególnie widaæ w rysach twarzy. Mo¿na tutaj mówiæ
o zmianie w ikonografii. Grecko-semickie wyrane rysy zosta³y zast¹pione
przez niezbyt g³êbokie, a nawet delikatne kszta³ty. Zamiast du¿ych ciemnych
oczu pojawi³y siê mniejsze i janiejsze, lecz równie przenikliwe. Cienki, prosty
nos, ma³e ci¹gniête usta, lekko uniesione brwi namalowane s¹ ledwo widocznymi poci¹gniêciami pêdzla. Gêste ciemne w³osy otaczaj¹ oblicze, za to puszysta broda jest bardzo jasna i zupe³nie nie odpowiada typowi semickiemu117.
Twarz nadal zachowuje godnoæ i pe³niê majestatu, chocia¿ nie ma tutaj
surowego kanonu i wyranego wiat³ocienia. Widaæ tu nieznaczny ruch podkrelony przez lekki obrót szyi118. Wizerunek staje siê trójwymiarowy w³anie
dlatego, ¿e postaæ ogólnie ustawiona jest w trzech czwartych, natomiast sama
twarz frontalnie do widza119.
110
111
112
113

s. 169.

I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 75.
Por. tam¿e, s. 81.
Por. I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt., s. 168.
Por. A. Adamska, Teologia..., dz. cyt., s. 142; I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt.,

114
Por. I. György, F. Neményi, Rublow. Malarz fresków i ikon, t³um. M. Keszycka,
Warszawa 1979, s. 10; podajê za: A. Adamska, Teologia..., dz. cyt., s. 144.
115
Por. I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt., s. 170.
116
Por. M. W. A³patow, Rublow, t³um. J. Guze, Warszawa 1975, s. 42.
117
Na temat wygl¹du Zbawiciela ze Zwienigorodu zob. I. Jazykowa, Obraz...,
art. cyt., s. 170; por. A. Adamska, Teologia..., dz. cyt., s. 145146.
118
Por. A. Adamska, Teologia..., dz. cyt., s. 145; W. P³ugin, Wielcy malarze
wiata. Andrzej Rublow, t³um. R. Kitowska, Leningrad  Warszawa 1987, s. 67.
119
Por. M. W. A³patow, Rublow, dz. cyt., s. 42.

Frontalne i ca³opostaciowe wizerunki Chrystusa na ikonach

259

Ikonê Pantokratora w ujêciu pó³popiersiowym umieszczano w wi¹tyni
po prawej stronie królewskich wrót, co mia³o wskazywaæ na to, i¿ tylko przez
Niego jako bramê mo¿na dojæ do Królestwa Niebieskiego120. Wskazuj¹ na to
te¿ s³owa napisane na stronach otwartej Ewangelii trzymanej przez Jezusa:
Ja jestem bram¹. Je¿eli kto wejdzie przeze Mnie, bêdzie zbawiony  wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszê (J 10,9) Na kartach Pisma móg³ znajdowaæ
siê tak¿e tekst: Ja jestem wiat³oci¹ wiata. Kto idzie za Mn¹, nie bêdzie
chodzi³ w ciemnoci, lecz bêdzie mia³ wiat³o ¿ycia (J 8,12)121. W Chrystusie wszystko ma swój pocz¹tek i koniec, dlatego Pantokratora okrelaj¹ równie¿ s³owa: Ja jestem Alfa i Omega (Ap 1,8).
Zazwyczaj na tym przedstawieniu umieszczonym w rzêdzie ikon miejscowych Ewangelia jest zamkniêta. Ma to uzasadnienie teologiczne, poniewa¿
dopiero w dniu S¹du Ostatecznego Ksiêga ¯ycia zostanie otwarta i wszystko
siê objawi. Niemniej jednak ³amano ten kanon, a szczególnie od XVII w. malowano otwarte Pismo wiête122.
Na Rusi upowszechni³ siê te¿ typ Zbawiciela w Majestacie, w ca³ej postaci tronuj¹cego na tle si³ niebieskich, który nazywano Spas w Si³ach i umieszczano w centralnym miejscu w rzêdzie Deesis123.
Analizuj¹c obraz Chrystusa, nale¿y dodatkowo podkreliæ jego aspekt soteriologiczny. Ikona tak naprawdê uobecnia Zbawcê (soter) i niesie ze sob¹
³askê, która daje wybawienie124.

Zst¹pienie do Otch³ani, Zmartwychwstanie
Charakterystyczny jest fakt, ¿e w ¿adnej Ewangelii, ani nawet w innych
miejscach Nowego Testamentu nie ma opisów dotycz¹cych Zmartwychwstania Chrystusa, co w jeszcze wiêkszym stopniu podkrela tajemniczoæ tego
najwa¿niejszego wydarzenia dla chrzecijañstwa. Oczywicie s¹ wzmianki,
które mówi¹ o fakcie Zmartwychwstania, ale nie opisuj¹, w jaki sposób siê
to dokona³o. Na Wschodzie ikonopisarze cile trzymali siê litery Pisma
wiêtego, a poniewa¿ nie znaleli bezporednich opisów tej sceny, wobec
tego ukazywali j¹ w sposób poredni jako Zst¹pienie do Otch³ani125.
Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 81.
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 122.
122
Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 81.
123
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 222.
124
Por. A. Napiórkowski, Z historii wiêtych obrazów, w: Chrystus wybawiaj¹cy..., dz. cyt., s. 13.
125
Na temat ikony Zst¹pienia do Otch³ani zob. M. Janocha, Ikonografia...,
dz. cyt., s. 342.
120
121
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Ikonograficzny temat Zmartwychwstania pojawi³ siê w VIII w., jednak
dopiero po zakoñczeniu ikonoklazmu móg³ w pe³ni siê rozwin¹æ. Na Wschodzie uznano nawet, ¿e scena ta najlepiej wyra¿a tê najwa¿niejsz¹ prawdê
religii chrzecijañskiej126.
Podstaw¹ ród³ow¹ dla wykszta³cenia siê tego tematu ikonograficznego s¹ teksty biblijne i pozabiblijne. Chocia¿ nie istnieje w Biblii jaki
konkretny tekst nawi¹zuj¹cy do tego wydarzenia zbawczego, to jednak
tak naprawdê ikona Zst¹pienia Chrystusa do Otch³ani ma swoj¹ podstawê
w Pimie wiêtym127.
Ju¿ w Starym Testamencie istniej¹ zapowiedzi uwolnienia jeñców mierci
przez S³ugê Pañskiego (Iz 42,7)128, co t³umaczyæ mo¿na jako przysz³e zwyciêskie zejcie Zbawiciela do królestwa mierci. Proroctwo Ozeasza zapowiada wyrwanie ludzi z Szeolu (Oz 13,14)129, co jest nawi¹zaniem do uwolnienia
z wiêzienia Otch³ani, czyli krainy zmar³ych.
W swoich listach w. Pawe³ mówi, ¿e Chrystus zmartwychwsta³ jako pierwszy z tych, co pomarli i w ostatecznoci pokona³ mieræ (1 Kor 15,20-26);
wst¹pi³ do ni¿szych czêci ziemi (Ef 4,9) i klêkaæ bêd¹ przed Nim wszystkie
istoty ³¹cznie z tymi, które przebywaj¹ w podziemiu (Fl 2,10). Autor ma tutaj
na myli jeñców Szatana uwiêzionych w Otch³ani130. W Licie do Hebrajczyków zapowiada, i¿ niewolnicy mierci zostan¹ wyzwoleni dziêki zwyciêstwu Chrystusa nad diab³em, czyli tym, który posiada w³adzê nad mierci¹
(Hbr 2,14-15).
wiêty Piotr w pierwszym licie mówi o Chrystusie, i¿ poszed³ og³osiæ
zbawienie duchom niegdy niepos³usznym, zamkniêtym w wiêzieniu (1 P 3,
19-20). W Apokalipsie za Zbawca ukazany jest jako Ten, który posiada
klucze mierci i Otch³ani (Ap 1,18).
Istotny wp³yw na wykszta³cenie siê ikonografii mia³y te¿ ród³a, które
nie wchodzi³y w sk³ad kanonu Pisma wiêtego. Na uwagê zas³uguje tutaj
apokryficzna Ewangelia Nikodema, a tak¿e teksty liturgiczne powsta³e
w Syrii131. Ponadto apokryficzny tekst z prze³omu I i II w. wchodz¹cy w sk³ad

Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 243.
Por. M. Quenot, Ikona  okno ku wiecznoci, t³um. H. Paprocki, Bia³ystok
2007, s. 7.
128
Iz 42,7: ( ) a¿eby z zamkniêcia wypuci³ jeñców, z wiêzienia tych, co mieszkaj¹ w ciemnoci.
129
Por. J. Charkiewicz, Ikonografia wi¹t z liczby dwunastu, Warszawa 2007,
s. 55.
130
Por. M. Janocha, Ukraiñskie i bia³oruskie ikony wi¹teczne w dawnej Rzeczypospolitej. Problem kanonu, Warszawa 2001, s. 342.
131
Por. M. Quenot, Zmartwychwstanie i ikona, t³um. H. Paprocki, Bia³ystok 2001,
s. 76.
126
127
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tzw. Cyklu Pi³ata, powsta³y w rodowisku judeochrzecijan i zatytu³owany
Zst¹pienie do Otch³ani132.
Kanon ikonograficzny ukazuj¹cy temat Descensio ad inferos wykszta³ci³ siê w sztuce bizantyñskiej i w jêzyku greckim zyska³ nazwê Anastasis,
co oznacza zmartwychwstanie, wskrzeszenie. Okrelenie to powszechnie
by³o umieszczane na ikonach od IX w. Natomiast na terenach pozostaj¹cych
pod wp³ywem kultury wschodnios³owiañskiej spotyka siê zwrot: Woskriesienije133 .
W sztuce zachodniej od pónego redniowiecza sceny ukazuj¹ce Zmartwychwsta³ego by³y ró¿nie ukazywane i dodawano do nich nowe elementy.
Temat Zst¹pienia do podziemi z czasem zosta³ zast¹piony obrazem Chrystusa, który triumfalnie unosi siê nad otwartym grobem134. Tymczasem na
Wschodzie trzymano siê starych kanonów zgodnych tak¿e z postanowieniami
kocielnymi135.
Zst¹pienie do Otch³ani popularne na Wschodzie podkrela aspekt
mistyczny i soteriologiczny. Chrystus wystêpuje tutaj w roli Zbawcy, który
wyzwala ludzi z Otch³ani, i w tym celu musi zst¹piæ z wysokoci nieba, oraz
rozlewa na wszystkich swoj¹ ³askê. Równie¿ budowa kopu³y w cerkwi wskazuje na ten ruch zstêpuj¹cy. Natomiast scena Zmartwychwstania popularna
na Zachodzie ukazuje konkretne wydarzenie historyczne, a Chrystus w pe³ni
chwa³y kieruje siê ku niebu. Ten kierunek wstêpuj¹cy podkrelaj¹ zachodnie
wertykalne katedry gotyckie136.
Ró¿nica miêdzy sztuk¹ wschodni¹ a zachodni¹ przejawia siê te¿ w tym,
¿e na Wschodzie, aby wzbudziæ prze¿ycia mistyczne, operuje siê w wiêkszym
stopniu symbolem, na zachodzie za czêciej przedstawia siê konkretn¹
sytuacjê.
W sztuce wschodniej znanych by³o kilka typów ikonograficznych nawi¹zuj¹cych w sposób poredni do Zmartwychwstania. S¹ to takie tematy, jak:

132
Por. Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. I, Ewangelie
apokryficzne, Lublin 1980, cz. I, 2, s. 444460; ród³o wyranie wskazuje na Chrystusa
jako zwyciêzcê nad piek³em; podajê za: M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 243.
133
Na temat ikonografii Zst¹pienia do Otch³ani zob. A. Kartsonis, Anastasis:
the Making o fan Image, Princeton 1986; podajê za: M. Janocha, Ikonografia..., dz.
cyt., s. 243; w terminologii rosyjskiej znana jest nazwa Soszestwije w ad, zob.
E. Smykowska, Ikony, dz. cyt., s. 93.
134
Przegl¹d zachodniej ikonografii Zmartwychwstania podaje: H. Schrade, Ikonographie der christliche Kunst. Die Sinngehalte und Gestaltungusformen, Leipzing
1932, t. 1; podajê za: M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 245.
135
Por. D. Kleinowski-Ró¿ycki, Problem kanonu w teologii ikony, Studia Oecumenica, 9 (2010), s. 131139.
136
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 245.
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Zst¹pienie do Otch³ani, Myrofory, czyli niewiasty przy pustym grobie137, ikona
Misterium Paschalnego, Ukazanie siê Pana Marii Magdalenie oraz Niedowiarstwo w. Tomasza138. Na Wschodzie uznano, ¿e to w³anie ikona Zst¹pienia
do Otch³ani mo¿e w ca³ej pe³ni oddaæ istotê tajemnicy paschalnej. Nie ukazuje ona bowiem jakiego konkretnego wydarzenia historycznego, takiego jak
np. przybycie trzech niewiast do pustego grobu, czy spotkanie zmartwychwsta³ego Pana z Mari¹ Magdalen¹. Tutaj mamy do czynienia z uniwersalnym
przes³aniem i zapowiedzi¹ ogólnoludzkiego zmartwychwstania z grobów.
Z jednej strony przed oczami widza otwiera siê konkretna przestrzeñ ukazana
na ikonie, czyli Otch³añ, ale z drugiej strony to miejsce mo¿na traktowaæ te¿
w znaczeniu egzystencjalnym, odnosz¹cym siê do ka¿dej istoty ludzkiej.
W centrum kompozycji znajduje siê Jezus Chrystus wyzwalaj¹cy z ciemnej czeluci w pierwszym rzêdzie prarodziców, a potem wszystkich sprawiedliwych zmar³ych. Chrystus jawi siê jako Zbawca uwalniaj¹cy Adama i Ewê
z dramatycznej sytuacji, w jakiej siê znaleli po pope³nieniu grzechu. W sztuce
bizantyñskiej mo¿na wyró¿niæ dwie wersje przedstawienia z ró¿nym rozmieszczeniem w przestrzeni bohaterów sceny. W najstarszej wersji asymetrycznej,
znanej ju¿ od VIII w., tu¿ obok Adama wychodz¹cego z grobu stoi Ewa. Widaæ wiêc, ¿e prarodzice ustawieni byli po jednej stronie Chrystusa. Zbawiciel
za podaje jedn¹ d³oñ tylko Adamowi139; natomiast w drugiej dzier¿y zwój
pisma lub krzy¿140. Taki kanon wykszta³ci³ siê w pe³ni w X stuleciu141.
W okresie dynastii Paleologów w cesarstwie bizantyñskim bardziej rozpowszechni³ siê wariant symetryczny. Na Rusi sta³ siê on znany w XV w. W tym
wypadku centralne miejsce przeznaczone zosta³o dla osoby Chrystusa otoczonego przez Adama stoj¹cego po prawej stronie i przez Ewê stoj¹c¹ po lewej.
Zbawiciel ukazany jest frontalnie do widza, nie zwraca siê ju¿ do Adama, ale
wyci¹ga z grobów zarówno mê¿czyznê, jak i kobietê142. Ma zajête obie rêce,
nie mo¿e wiêc trzymaæ krzy¿a.

137
Scena z trzema niewiastami, Mari¹ Magdalen¹, Joann¹ i Mari¹, matk¹ Jakuba,
nosi nazwê gr. myrophorai, rus. mironosice; por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony...,
dz. cyt., s. 115; Temat Niewiasty z wonnociami u Grobu Chrystusa w rosyjskiej
ikonografii znany jest jako ¯eny mironosicy u grobu Gospodnia. Okrelenie Niewiasty myrofory pochodzi od greckich s³ów myron  wonny olejek; foro  nosiæ;
por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 5455.
138
Na temat ikon zmartwychwstania zob. M. Quenot, Zmartwychwstanie i ikona,
dz. cyt., s. 71113; K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 114117.
139
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 243.
140
Por. J. Charkiewicz, Ikonografia wi¹t..., dz. cyt., s. 59.
141
Por. M. Janocha, Ikonografia, dz. cyt., s. 243.
142
Por. na ten temat: M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 243; J. Charkiewicz,
Ikonografia wi¹t..., dz. cyt., s. 53.
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W IX w. znana by³a te¿ scena, w której Chrystus tylko Adama chwyta
za rêkê i wyci¹ga go z sarkofagu. Natomiast po drugiej stronie na wprost
Adama znajduje siê osamotniona Ewa w postawie stoj¹cej lub klêcz¹cej143.
Byæ mo¿e oczekuje na swoj¹ kolej.
Zgodnie z kanonem bizantyñskim Chrystusa otacza mandorla kszta³tu
kolistego lub owalnego. Sk³ada siê ona z koncentrycznych krêgów, najciemniejszych przy rodku, a janiejszych w miarê rozchodzenia siê ich ku brzegowi144. Chrystus móg³ te¿ wystêpowaæ bez tego nimbu.
Niemniej jednak to mandorla wskazuje na chwalebne i duchowe cia³o
Zbawiciela; jest przewa¿nie w trzech odcieniach tej samej barwy. Im bli¿ej
cia³a Chrystusa, tym bardziej przybiera postaæ ciemn¹, a im dalej siê rozchodzi
w przestrzeñ, tym bardziej widaæ jej barwê b³êkitn¹ lub zielonkaw¹. Dodatkowo móg³ siê tu pojawiaæ motyw wietlnych promieni emanuj¹cych od cia³a
zmartwychwsta³ego Pana odzianego w z³oto145. Promienie te symbolizuj¹
Boskie energie, przez które Zbawiciel wyzwala prarodziców od mierci146.
Zazwyczaj promieni jest osiem, co ma swoje teologiczne uzasadnienie. Równie¿ niedziela okrelana jest jako ósmy dzieñ, gdy¿ to w³anie wtedy dosz³o
do ósmego zmartwychwstania w dziejach wiata, czyli zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa147. Jest ono ca³kiem inne od wczeniejszych wskrzeszeñ
i mo¿na go uznaæ za pierwsze, a równoczenie zwiastuje ono na przysz³oæ
powszechne zmartwychwstanie wszystkich umar³ych. Chrystus ma na sobie
rozwiane szaty, podkrelaj¹ce Jego dynamiczny ruch. Widaæ tutaj tradycyjny
ubiór podobny do tego, jaki wystêpuje na innych ikonach, czyli chiton przykryty
himationem. Szaty mog¹ byæ barwy bia³ej, gdy¿ biel symbolizuje ³askê, czystoæ i transcendencjê148. Oznacza równoczenie Boskoæ, ale w aspekcie
ludzkim przypomina tak¿e o przemijalnoci149. Natomiast z³ote szaty wskazuj¹
na niemiertelnoæ Chrystusa, który jako wieczne S³oñce nie posiada w sobie
¿adnego cienia150. Zmartwychwsta³y mo¿e byæ bosy lub w sanda³ach, a na
Jego d³oniach i stopach widoczna jest krew.
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 243.
Por. tam¿e, s. 244.
145
Por. M. Quenot, Ikona  okno..., dz. cyt., s. 86.
146
Por. P. Florencki, Ikonostas i inne szkice, Bia³ystok 1997, s. 203.
147
W Pimie wiêtym opisane s¹ wczeniejsze wskrzeszenia: wskrzeszenie
dokonane przez proroka Eliasza, dwa przez proroka Elizeusza, wskrzeszenie córki Jaira,
m³odzieñca z Naim, £azarza oraz umar³ych w Wielki Pi¹tek. Zwieñczeniem tych wskrzeszeñ jest samow³adne zmartwychwstanie Chrystusa.
148
Na temat symboliki koloru bia³ego zob. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 12.
149
Por. D. Kleinowski-Ró¿ycki, wiat³o Chrystusa w ikonie, w: Chrystus wiat³em ekumenii. W drodze na Trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Sibiu, red. R. Porada, Opole 2006, s. 107n.
150
Por. M. Quenot, Zmartwychwstanie i ikona, dz. cyt., s. 54.
143
144
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Niemniej jednak cia³o Chrystusa jest tak naprawdê duchowe, poniewa¿
Zbawiciel to cz³owiek eschatologiczny. Trzeba dodaæ, ¿e cia³o ulegaj¹c
przebóstwieniu, wcale nie przestaje byæ realnym cia³em. Wrêcz przeciwnie,
jeszcze bardziej zostaje urzeczywistnione. Celem ka¿dego cz³owieka jest
tak¿e przebóstwienie i uczestniczenie w nieprzemijaj¹cej wiat³oci, któr¹
jest Chrystus.
Zwyciêski Chrystus wkracza do Otch³ani, czyli miejsca, gdzie przebywaj¹
zmarli. Miejsce to w terminologii greckiej zwano Hadesem  królestwem
mierci151. Chrystus jako przemieniony Adam chwyta rêkê starego Adama
i przewa¿nie trzyma go w miejscu nadgarstka, a wiêc tam, gdzie wyczuwa siê
puls152. Wydaje siê wobec tego, ¿e pe³en litoci Bóg wydobywa cz³owieka
z sarkofagu, sprawdza, czy tli siê w nim jeszcze ¿ycie. Wraz z tym pierwszym
cz³owiekiem podnosi On z grobu ca³¹ ludzkoæ. Prawdziwej wymowy nabiera
gest z³¹czenia siê d³oni dwóch Adamów, którzy s¹ w stosunku do siebie przeciwieñstwami. Stary Adam by³ przecie¿ pierwszym odstêpc¹ od Boga, czyli
apostat¹. Natomiast Nowy Adam jest ju¿ odnowiony, przychodzi, by przemieniæ pierwszego cz³owieka, a z nim i ca³e cz³owieczeñstwo153.
Chrystus jawi siê tu jako tryumfalny Zwyciêzca. Pod Jego stopami znajduj¹ siê wy³amane wrota czarnej Otch³ani, które u³o¿one s¹ na znak krzy¿a154.
Chrystus depcze skrzy¿owane pieczêcie Otch³ani155. Pieczêcie te wygl¹daj¹
jak wywa¿one si³¹ i wydarte z zawiasów bramy. Ich uk³ad dosadnie wskazuje
na zwyciêstwo nad mierci¹ i symbolicznie wyobra¿aj¹ one miejsce, w którym
obezw³adniony zosta³ ksi¹¿ê ciemnoci156.
Dolna czêæ kompozycji zawsze przeznaczona jest na ukazanie czarnej
czeluci lub groty, wewn¹trz której przebywa Szatan wi¹zany sznurami przez
anio³y, czego przyk³adem jest ikona powsta³a w pracowni Dionizego z prze³omu XV i XVI w.157 Na niektórych ikonach ukazano dodatkowo narzêdzia
i przedmioty wskazuj¹ce na zniewolenie, takie jak: ³añcuchy, klucze, gwodzie,
k³ódki, okowy158.

Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 114.
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 244.
153
Zob. na ten na ten temat: J. Tofiluk, Apostasia i Anastasis w wymiarze eschatologicznym, Elpis, VI (2004), s. 112113; termin apostasia oznacza odstêpstwo,
bunt; natomiast s³owo anastasis oznacza podniesienie, powstanie, zmartwychwstanie. Anastasis stoi w opozycji do apostazji i jest odrodzeniem, które dokonuje Zmartwychwsta³y.
154
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 244.
155
Por. M. Quenot, Zmartwychwstanie i ikona, dz. cyt., s. 86.
156
Zob. na ten temat M. Bielawski, Blask ikon, Kraków 2005, s. 96.
157
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., il. 114.
158
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 94.
151
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W kompozycji tej ikony widaæ wyranie podobieñstwo do schematu,
jaki zastosowano w scenie Chrztu Pañskiego, gdzie Jezus zdaje siê staæ
na morskim potworze albo smoku, co wskazuje na Jego zwyciêstwo nad
upostaciowionym Z³em. Chrystus wstêpuj¹c i wychodz¹c z wody, zapowiada
przysz³e zst¹pienie do Otch³ani, a nastêpnie swój tryumfalny powrót w pe³ni
chwa³y159.
Chrystus mo¿e w lewej rêce trzymaæ zwój oznaczaj¹cy Ewangeliê, któr¹
przekazuje zmar³ym w Otch³ani160. Czêciej jednak trzyma On krzy¿, symbolizuj¹cy nie tylko mieræ, ale te¿ zapowiadaj¹cy zwyciêstwo nad ni¹. Pod wzglêdem kompozycyjnym krzy¿ ³¹czy niebo, ziemiê i przestrzeñ podziemn¹161.
Zbawiciel przy pomocy krzy¿a z jednej strony otwiera bramy nieba, a z drugiej
zamyka pieczêcie podziemnej czeluci. Tylko dziêki krzy¿owi Chrystus móg³
dost¹piæ chwa³y Zmartwychwstania, dlatego te¿ rola krzy¿a zosta³a podwójnie podkrelona, w ten sposób, ¿e jego kszta³t zosta³ umieszczony tak¿e na
nimbie wokó³ g³owy Zmartwychwsta³ego162.
Natomiast w sztuce zachodniej czêsto od X w. zamiast krzy¿a pojawia
siê chor¹giew paschalna, jako symbol tryumfu.

Zbawiciel w Majestacie wchodz¹cy w sk³ad rzêdu Deesis
Zbawiciel w Majestacie (gr. Kyrios ton dynameon; ros. Spas w si³ach)163, to temat ukazuj¹cy Chrystusa w pe³ni chwa³y i mocy  takiego, jaki
przyjdzie powtórnie przy koñcu czasów164 po to, by ponownie wszystko zjednoczyæ  zarówno to, co jest w niebie, jak i na ziemi (Ef 1,10)165. Wyobra¿enie
takie jest podstaw¹, a tak¿e i centrum dla kompozycji Deesis wystêpuj¹cej
w ikonostasie.
Ukazanie Chrystusa w typie Pantokratora zasiadaj¹cego na tronie miêdzy
Mocami wskazuje na ró¿ne aspekty. Aspekt eschatologiczny nawi¹zuje do
S¹du Ostatecznego i powtórnego przyjcia Zbawiciela, aspekt apokaliptyczny
ukazuje Króla królów i symbolicznego Baranka Bo¿ego, a aspekt sofiologiczny
wskazuje na Logos stwarzaj¹cy ca³y wszechwiat166.
Por. M. Quenot, Zmartwychwstanie..., dz. cyt., s. 142n.
Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 244.
161
Por. M. Quenot, Ikonaokno..., dz. cyt., s. 116.
162
Por. ten¿e, Zmartwychwstanie i ikona, dz. cyt., s. 151.
163
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 91; zob. te¿ K. Mart, Do piêkna nadprzyrodzonego, t³um. A. Pastuszak, t. II, Che³m 2003, s. 22.
164
Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 76.
165
Ef 1,10: in dispensatione plenitudinis temporum, instaurare omnia in Christo,
quæ in cælis et quæ in terra sunt, in ipso.
166
Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 76.
159
160

266

Olga Cyrek

Ten temat ikonograficzny wykszta³ci³ siê dopiero na prze³omie XIV
i XV w. w sztuce rosyjskiej i stanowi³ oryginalny twór nie zapo¿yczony wprost
ze sztuki bizantyñskiej. Oczywicie widaæ tu nawi¹zanie do bizantyñskiego
Pantokratora, niemniej jednak jest On w znacznym stopniu przekszta³cony.
Zwi¹zane to by³o cile z funkcj¹ liturgiczn¹ i z wykszta³ceniem siê na Rusi
wysokiego (trzypoziomowego ikonostasu)167.
Pocz¹tkowo na Rusi popularny by³ tak¿e typ Pantokratora, którego umieszczano albo w kopule, albo w konsze absydy. Póniej jednak po wykszta³ceniu
siê ikonostasu uwaga wszystkich przebywaj¹cych w wi¹tyni skupi³a siê na
przegrodzie zas³aniaj¹cej o³tarz i oddzielaj¹cej nawê od prezbiterium. To w³anie centralne miejsce na tej cianie zosta³o przeznaczone dla Chrystusa
w Majestacie, który podkrela najwa¿niejsze cele wi¹tyni168. Z czasem Pantokrator przekszta³ci³ siê w Zbawiciela w Majestacie, który po³¹czy³ w sobie
ró¿ne warianty przedstawienia Zbawcy, a w tym wypadku ukazanego pomiêdzy Mocami. Gdy powsta³ wysoki ikonostas, przedstawienie to zajmowa³o
rodkowe miejsce w grupie Deesis169. Trzeba zaznaczyæ, ¿e w wizerunku
Pantokratora uwypuklona zosta³a w³adza Chrystusa, natomiast w tym typie
ikonograficznym przewagê ma przes³anie eschatologiczne.
Ukazywanie Zbawiciela w Majestacie bardziej popularne by³o pocz¹tkowo na Zachodzie, szczególnie od czasów Karola Wielkiego. Na Wschodzie
za istnia³o niewiele takich przedstawieñ a¿ do XIV w., kiedy rozpowszechni³y
siê zw³aszcza na Rusi170.
Wizerunek Chrystusa w Majestacie ma wymiar kosmiczny i eschatologiczny zarazem. Wskazuje, ¿e Zbawca pojawi siê na koñcu czasów
zarówno jako Sêdzia, jak i Pan (Kyrios) ca³ego wszechwiata171. Chrystus
mówi¹c o sobie: Ja jestem Alfa i Omega. (Ap 1,8)172, zwraca³ uwagê na
fakt, ¿e to On jest dawc¹ i pocz¹tkiem ¿ycia na ziemi i tak¿e On przemieni
j¹ na koñcu czasów.
Chrystus w Majestacie to nie cz³owiek ¿yj¹cy w konkretnym momencie
historycznym i panuj¹cy tylko na ziemi. To Zbawca uwielbiony i ukazany
w chwale w pe³nym tego s³owa znaczeniu.
Inspiracj¹ dla tematu Chrystusa siedz¹cego na tronie by³a nie tylko wizja
tronu opisana w Starym Testamencie, ale wp³yw móg³ mieæ tak¿e bogaty
ceremonia³ panuj¹cy na dworze bizantyñskim173.
167
168
169
170
171
172
173

Por. I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt., s. 172; taki ikonostas mia³ powstaæ w 1405 r.
Por. tam¿e, s. 175.
Por. tam¿e, s. 173.
Por. H. Wagner, Chrystus w Majestacie, EK III, k. 332336.
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 91.
Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 76.
Por. R. Knapiñski, Titulus ecclesiae  ikonografia, Warszawa 1999, s. 174.
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Oczywicie nale¿y podkreliæ, ¿e wizerunek Wszechw³adcy wykszta³ci³
siê g³ównie na podstawie tekstów biblijnych. Szczególne znaczenie ma tu
wizja, jak¹ otrzyma³ prorok Ezechiel174. Ujrza³ on wielki ob³ok i ogieñ p³on¹cy,
którego otacza³ dooko³a blask. W rodku ognia widaæ by³o po³ysk stopu z³ota
ze srebrem, a porodku cztery Istoty ¿yj¹ce, które mia³y postaæ cz³owieka.
Ka¿da z nich posiada³a po cztery skrzyd³a i po cztery twarze: z prawej strony
oblicze cz³owieka i oblicze lwa, a z lewej strony oblicze wo³u i oblicze or³a.
Ich skrzyd³a by³y rozwiniête ku górze, a dwa przylega³y do siebie. W rodku
pomiêdzy istotami pojawi³y siê ¿arz¹ce wêgle podobne do pochodni. Ogieñ
rzuca³ jasny blask i z niego wychodzi³y b³yskawice. Przy ka¿dej z tych Istot
¿yj¹cych znajdowa³o siê na ziemi jedno ko³o. Obrêcz wszystkich czterech
kó³ pe³na by³a oczu. Nad g³owami Istot ¿yj¹cych by³o sklepienie niebieskie,
a ponad sklepieniem by³o co co mia³o wygl¹d szafiru i mia³o kszta³t tronu,
a na nim zarys postaci cz³owieka. Otacza³ go po³ysk niczym ogieñ czy te¿
stop z³ota ze srebrem. Wokó³ niego promieniowa³ blask podobny do têczy
(por. Ez 1,4-6.10-11.1.15-16.18.22.26-28) 175.
To objawienie zosta³o przedstawione na ikonie w sposób symboliczny
za pomoc¹ figur geometrycznych, na których ukazano okrelone istoty wyra¿aj¹ce Moce niebieskie oraz sfery wszechwiata, rzeczywistoæ widzialn¹
i niewidzialn¹176.
Kompozycja przedstawia siê w taki oto sposób: w centrum na tronie
zasiada Chrystus pe³en majestatu i si³y, jaka pojawi siê na koñcu dziejów,
kiedy wyst¹pi On w roli Sêdziego ¿ywych i umar³ych177.
Chrystus jest ukazany w otoczeniu symbolicznych figur geometrycznych,
które tworz¹ potrójn¹ mandorlê178 i wskazuj¹ na Jego ziemsk¹ i niebiesk¹
chwa³ê. Na tle czerwonego, rozci¹gniêtego kwadratu-rombu na³o¿ony jest
b³êkitny owal, a na nim ognistoczerwony romb bezporednio otaczaj¹cy cia³o
Chrystusa179. Barwy b³êkitna i czerwona maj¹ wskazywaæ, i¿ w Synu Bo¿ym
po³¹czone zosta³y sprzeczne zasady; takie jak Boska i ludzka natura, z jednej
strony wcielenie i objawienie siê w ludzkim ciele, a z drugiej niepoznawalnoæ
i transcendencja180. Dolny kwadrat koloru czerwonego to sfera ziemska,
w tym wypadku czworok¹t wskazuje na cztery strony wiata. W czterech
rogach tego kwadratu umieszczone s¹ symbole ewangelistów181, co podkrela
174
175
176
177
178
179
180
181

Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 7677.
Por. tam¿e, s. 77.
Por. tam¿e.
Por. I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt., s. 173.
Por. K. Mark, Do piêkna..., dz. cyt., s. 23.
Por I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 77.
Por. tam¿e, s. 7778.
Por. M. Mark, Do piêkna..., dz. cyt., s. 23.
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fakt, ¿e Ewangelia g³oszona jest przez nich na wszystkie strony wiata182.
Symbolem Mateusza jest anio³, £ukasza  wó³, Marka  lew, Jana  orze³.
Te cztery zwierzêta, zwane tetramorfosem, wskazuj¹ na ró¿ne obrazy Chrystusa ukazane na kartach Ewangelii, co t³umaczy równie¿ Ireneusz z Lyonu.
Stworzenie z twarz¹ anio³a symbolizuje fakt przyjcia Zbawiciela do ludzi, wó³
 wskazuje na ofiarê, lew  królestwo, orze³  Ducha183. Ireneusz przypomina³, ¿e Koció³ ma cztery filary tchn¹ce ¿yciem, a Chrystus-S³owo da³ wiatu
czterokszta³tn¹ Ewangeliê184.
W b³êkitnym lub niebiesko-zielonkawym kole  mandorli, czyli sferze niebiañskiej, namalowane s¹ istoty anielskie zgodnie z opisem Dionizego Areopagity185 . Naszkicowane s¹ tu same g³ówki anio³ów ze skrzyd³ami. Zarysowane
s¹ one tylko bia³ym konturem, w ten sposób, ¿e b³êkitne t³o owalu przewituje
przez ich bezcielesne cia³a186. Jednak widaæ tu tak¿e inne duchowe istoty, które wszystkie razem tworz¹ hierarchiê niebiañsk¹ otaczaj¹c¹ Chrystusa. Do
tych Mocy zalicza siê podnó¿ek tronu zbudowany ze skrzydlastych przenikaj¹cych siê kó³, które wewn¹trz posiadaj¹ liczne oczy. Równie¿ tron Zbawiciela
stanowi jeden z chórów anielskich, co czasem podkrelano, maluj¹c na nim
delikatn¹ twarz187.
W ikonografii wschodniej zdarza³o siê, ¿e w górnych czêciach mandorli
malowano ³uk têczy oznaczaj¹cy majestat, pod têcz¹ za umieszczano cztery
Istoty ¿yj¹ce, a w samym rodku serafiny z szecioma skrzyd³ami zgodnie
z opisem proroka Izajasza (Iz 6,1-3)188. Widaæ tu te¿ podobieñstwo do wizji
opisanej w Apokalipsie (4,1-9)189.
182

s. 174.

Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 7778; I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt.,

Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 78; O symbolach ewangelistów i cz³okoksztaltnym zwierzêciu (tetramorfos) zob. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 75.
184
Por. Ch. Rätsch, C. Müller-Ebeling, M. Zlatohláwek, S¹d Ostateczny. Freski,
obrazy, miniatury, t³um. A. Kleszcz, Kraków 2002, s. 92.
185
Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 78.
186
Por. K. Mark, Do piêkna..., dz. cyt., s. 23.
187
Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 78; I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt., s. 174;
trony (gr. thronoi, ros. priesto³y) jeden z chórów anielskich przedstawiane by³y
z oczami, po to by wskazaæ na ich duchowe widzenie; def. zob. E. Smykowska, Ikona,
dz. cyt., s. 79.
188
Por. H. Wagner, Chrystus..., art. cyt., s. 323; Iz 6,1-3: ( ) ujrza³em Pana siedz¹cego na wysokim i wynios³ym tronie, a tren Jego szaty wype³nia³ wi¹tyniê. Serafiny
sta³y ponad Nim; ka¿dy z nich mia³ po szeæ skrzyde³; dwoma zakrywa³ sw¹ twarz,
dwoma okrywa³ swoje nogi, a dwoma lata³. I wo³a³ jeden do drugiego: wiêty, wiêty,
wiêty jest Pan Zastêpów. Ca³a ziemia pe³na jest Jego chwa³y.
189
Ap 4,3: A Zasiadaj¹cy by³ podobny z wygl¹du do jaspisu i do krwawnika,
a têcza doko³a tronu  podobna z wygl¹du do szmaragdu. Ap 4,6-8: ( ) a w rodku
tronu i doko³a tronu Zwierzêta pe³ne oczu z przodu i z ty³u: Zwierzê pierwsze podobne
183
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Wewn¹trz ko³a znajduje siê czerwony kwadrat zbli¿ony kszta³tem do rombu (nimbus quadratus)190, nimb ten bezporednio otacza ca³¹ sylwetkê Zbawiciela, wskazuj¹c na jego Bosk¹, ognist¹ naturê (Pwt 4,24)191. Czerwieñ tego
górnego rombu w odró¿nieniu do dolnego kwadratu symbolizuje ogieñ
niebiañski, teofaniê Boga, krzak gorej¹cy (Wj 3,2)192.
Ów wewnêtrzny czerwony kwadrat wskazuje na blask, który ma siê pojawiæ przy powtórnym przyjciu Chrystusa, kiedy bêdzie On otoczony z³otymi
wiecznikami, bêdzie z Niego bi³ p³omieñ ognia, a On sam bêdzie jak s³oñce
(por. Ap 1,12-13; 14,16). Aby wzmocniæ wymowê tego przes³ania, malowano
niekiedy promienie wydobywaj¹ce siê z cia³a Chrystusa, które przenika³y
przez ka¿d¹ z figur geometrycznych wchodz¹cych w sk³ad potrójnej mandorli.
Wszystkie te figury oznaczaj¹ hierarchiczn¹ strukturê stworzonego wszechwiata, w którego centrum znajduje siê Chrystus. Emanuj¹ce z Niego promienie przenikaj¹ wszystkie te strefy193.
Chrystus ma na sobie królewskie z³ote szaty symbolizuj¹ce Bosk¹ chwa³ê. Mo¿e byæ te¿ ubrany w czerwony chition, a na wierzchu mieæ narzucony
b³êkitny himation. Zestawienie tych barw symbolizuje zjednoczenie w Jego
Osobie natury Boskiej (b³êkit) i ludzkiej (czerwieñ)194.
Zbawiciel praw¹ rêk¹ wykonuje gest b³ogos³awieñstwa. W drugiej rêce
trzyma otwart¹ ksiêgê. Mo¿e byæ ona interpretowana jako symboliczne przedstawienie Ewangelii, jak¹ przyniós³ na wiat Chrystus, tak¿e jako ksiêga
opisana w Apokalipsie (Ap 5,1), któr¹ mo¿e otworzyæ tylko Baranek. Mo¿e
to te¿ byæ Ksiêga ¯ycia z wypisanymi imionami wszystkich ludzi zbawionych
(Ap 3,5). Symbolikê tê mo¿na rozszerzyæ jeszcze bardziej, twierdz¹c, ¿e mamy
tu do czynienia z Ksiêg¹ Przymierza i Prawa (Pwt 30,10). Zreszt¹ sam Chrystus  S³owo Bo¿e  jest przecie¿ Ksiêg¹195.
do lwa, Zwierzê drugie podobne do wo³u, Zwierzê trzecie maj¹ce twarz jak gdyby
ludzk¹ i Zwierzê czwarte podobne do or³a w locie. Cztery Zwierzêta  a ka¿de z nich
ma po szeæ skrzyde³  doko³a i wewn¹trz s¹ pe³ne oczu, i nie maj¹ spoczynku, mówi¹c
dniem i noc¹: wiêty, wiêty, wiêty, Pan Bóg wszechmog¹cy ( ).
190
Por. K. Mark, Do piêkna..., dz. cyt., s. 23.
191
Por. E. Smykowska, Ikona..., dz. cyt., s. 91; Pwt: 4,24: Bo Pan, Bóg wasz, jest
ogniem trawi¹cym.
192
Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 78.
193
Por. I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt., s. 175: Struktura wszechwiata odzwierciedlona jest tak¿e w budowie wi¹tyni zgodnie z kanonem sztuki bizantyjskiej. Czworok¹ty plan wi¹tyni symbolizuje sferê ziemsk¹, sklepienie na planie ko³a to sfera nieba.
W centrum za kopu³y widnieje wizerunek Pantokratora otoczonego Mocami. Na czterech, ¿aglach czyli trójk¹tach sferycznych bêbna kopu³y, widniej¹ postacie ewangelistów.
194
Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 78; I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt., s. 173.
195
Por. tam¿e, s. 79; tam¿e, s. 174.
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G³owê Zbawiciela otacza z³oty nimb krzy¿owy, wewn¹trz którego umieszczono litery WON okrelaj¹ce istotê samego Boga: Ja jestem, Który jestem
(Wj 3,14).
Wizerunek Chrystusa w chwale, czyli Autokratora, znajduje siê w centrum trzeciego rzêdu ikonostasu zwanego Deesis lub rzêdem hierarchii
deisisowej (deisisowoj czin)196. S³owo deesis (rus. deisus) oznaczaj¹ce
orêdownictwo, b³aganie197 b¹d te¿ uwielbienie, wyra¿a probê i modlitwê wstawiennicz¹ zanoszon¹ do Chrystusa przez poredników miêdzy Nim a ludmi,
czyli Bogurodzicê i Jana Chrzciciela.
Kompozycja ukazuj¹ca tê Triadê zosta³a nazwana w jêzyku greckim
trimorfion198. Z czasem do grupy trzech g³ównych osób dodawano te¿ innych
wiadków Wcielenia. Deesis stanowi zwieñczenie modlitwy Kocio³a, jego
b³aganie, wstawiennictwo za ludzkoæ i pomoc dla niej199.

Powtórne przyjcie Chrystusa, idea S¹du Ostatecznego
Chrystus wskazuje na siebie jako prawdziw¹ drogê i Tego, który bêdzie
s¹dzi³ przy koñcu czasów. Powiadcza o tym napis: Ja jestem bram¹. Jeli
kto wejdzie przeze Mnie, bêdzie zbawiony (J 10,9). Na otwartej ksiêdze
Pisma trzymanej przez Chrystusa móg³ siê znajdowaæ te¿ napis: Ja jestem
wiat³oci¹ wiata (J 8,12), co wskazuje tak¿e, i¿ przysz³y s¹d dokona siê
przez S³owo i wiat³oæ200.
Po³¹czenie wizerunku Chrystusa w majestacie z tematem Deesis okrelano jako Maiestas Domini201. Ikona Chrystusa w Majestacie stanowi¹ca
centrum grupy Deesis obrazuje drugie przyjcie Zbawiciela przy koñcu czasów. Ca³a ta grupa Deesis na Zachodzie od XI/XII w. by³a czêci¹ jeszcze
wiêkszej kompozycji zwanej S¹dem Ostatecznym, gdzie uwypuklono bardziej
przes³anie eschatologiczne. Wyrana jest tu zapowied Paruzji i pe³ni czasów
(Por. Ap 20,11-12).
Trzeba jednak przyznaæ, ¿e powtórne przyjcie Syna Cz³owieczego
ukazane na ikonie Maiestas Domini nie wzbudza w odbiorcy lêku przed kar¹,
jak to widaæ w tradycyjnym temacie S¹du Ostatecznego.
196
P. Florencki, Ikonostas , dz. cyt., s. 85; podajê za: Z. Glaeser, Ikonostas
syntez¹ chrzecijañskiej duchowoci, w: Chrystus wybawiaj¹cy..., dz. cyt., s. 22.
197
Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony..., dz. cyt., s. 228.
198
Zob. na ten temat: R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogurodzicy i w. Jana Chrzciciela w kulturze redniowiecznej, Kraków 2002, s. 13.
199
Por. R. Mazurkiewicz, Misterium Deesis, w: Ikona liturgiczna. Ewangelizacyjne przes³anie ikonografii maryjnej, red. K. Pek, Warszawa 1999, s. 160.
200
Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 80.
201
Por. R. Mazurkiewicz, Deesis..., dz. cyt., s. 118.
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Zbawiciel tutaj w idealny sposób jednoczy w sobie mi³osierdzie z prawd¹.
Symbolem tego mi³osierdzia jest Bogurodzica, a symbolem prawdy  Jan
Chrzciciel202. Chrystus Sêdzia kieruje siê mi³oci¹ i mi³osierdziem, które tryumfuj¹ nad s¹dem203.
W Bizancjum wizerunek Chrystusa w Majestacie umieszczano po
przeciwnej stronie ikony ukazuj¹cej S¹d Ostateczny, co mia³o znaczenie teologiczne. Miejsce na wschodniej cianie, na któr¹ wierni kierowali swój wzrok
podczas liturgii przeznaczone by³o dla Chrystusa w chwale, dziêki temu
wszyscy mogli w pe³ni zjednoczyæ siê z Bogiem204.
Na Rusi równie¿ ikonê ukazuj¹c¹ drugie przyjcie Chrystusa w pe³ni chwa³y
ukazywano na wschodniej cianie, na ikonostasie, natomiast zachodnia ciana
przeznaczona zosta³a dla tematu S¹du Ostatecznego205. Patrz¹c na wschodni¹
cianê, przed widzem ukazuje siê w ca³ej pe³ni przysz³e królestwo niebieskie.
Wychodz¹c za ze wi¹tyni i patrz¹c na zachodni¹ cianê, oczom ukazuje siê
s¹d Bo¿y nad ludmi206, co ma przypominaæ o marnoci tego przemijaj¹cego
wiata.
Wizerunek Chrystusa w Majestacie to nie tylko przedstawienie Jego
powtórnego przyjcia poród ognia i b³yskawic207. Podkrelono tu tak¿e aspekt
s¹du i Sêdziego ¿ywych i umar³ych (Dz 10,42)208. Jest to jednak obraz sprawiedliwego i mi³osiernego Sêdziego, o czym wiadczy napis na ksiêdze:
Przyjdcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni jestecie, a Ja
was pokrzepiê (Mt 11,28)209. Zreszt¹ sam Chrystus mówi, ¿e przyszed³ nie
w tym celu, by wiat s¹dziæ, lecz aby go zbawiæ (J,12,47)210.

Zakoñczenie
Na omawianych ikonach Chrystus wystêpuje w otoczeniu innych osób.
S¹ to przewa¿nie aposto³owie, jak np. w scenach Przemienienia czy Wniebowst¹pienia. Równie¿ Jego Matka, która mia³a swoj¹ rolê w procesie
zbawienia i pojawia siê m.in. na ikonie Wniebowst¹pienia, chocia¿ Pismo
wiête nie powiadcza o Jej obecnoci podczas tego wydarzenia. Ikony mog¹
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Por. P. Evdokimovm, Sztuka ikony..., s. 16; podajê za: Z. Glaeser, dz. cyt., s. 222.
Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 80.
Por. KKK 671.
Por. I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt., s. 175.
Por. tam¿e, s. 176.
Mt 24,27; podajê za: I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt., s. 175.
Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 79.
Por. I. Jazykowa, Obraz..., art. cyt., s. 176.
Por. I. Jazykowa, wiat..., dz. cyt., s. 7980.
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byæ bardzo zaludnione, jak np. w Zst¹pieniu do Otch³ani, gdzie oprócz
prarodziców wystêpuj¹ te¿ inni zmarli znani ze Starego Testamentu, anio³owie,
prorocy, demony oraz Szatan. Jedynie na ikonie Pantokratora Wszechw³adca
wystêpuje sam. Jednak gdy przedstawiany jest On w Majestacie poród Mocy
niebieskich i umieszczony w centrum rzêdu Deesis, to zmienia siê Jego znaczenie, a po bokach towarzysz¹ Mu orêdownicy ludzkoci: Bogurodzica i Jan
Chrzciciel.
Na ikonach Chrystus przyjmuje postawê stoj¹c¹ lub siedz¹c¹ na tronie,
gdy¿ tylko takie ujêcia ukazuj¹ Go w pe³ni i podkrelaj¹ Jego majestat, tym
bardziej, i¿ jest On ujêty frontalnie. Nie przybiera On pozycji klêcz¹cej i nie
odwraca siê profilem czy ty³em do osoby stoj¹cej przed obrazem. Jedynie tam,
gdzie wymaga tego koniecznoæ sytuacji lekko przechyla siê albo wykonuje
dynamiczny gest (np. w Zst¹pieniu do Otch³ani), wówczas nie patrzy wprost
na widza, lecz kieruje swoje spojrzenie na bohaterów uczestnicz¹cych razem
z Nim w przedstawianym wydarzeniu (w tym wypadku bezporednio zwraca
siê ku Adamowi), mo¿e te¿ lekko przymykaæ oczy lub kierowaæ w dó³ swój
wzrok (Chrzest Chrystusa). Niemniej jednak, pomimo tych ró¿nic, ikony
Chrystusa wykazuj¹ cechy wspólne. W zasadzie starano siê w nich zachowaæ
statykê postaci, twarz przedstawiano jako powa¿n¹ i dostojn¹ bez grymasów,
a oczy malowano przenikliwie wpatruj¹ce siê przed siebie. Takie skupienie
wszystkich cech wystêpuje m.in. na ikonie Zbawca w Majestacie.
Ikon przedstawiaj¹cych Chrystusa by³o bardzo du¿o, a szczególne znaczenie mia³y te, które wchodzi³y w sk³ad ikon wi¹tecznych ukazuj¹cych
dwanacie najwa¿niejszych wi¹t (gr. dodekaorton).
Wszystkie tematy zaczerpniête s¹ z treci Pisma wiêtego czy te¿ apokryfów. Jednak wa¿ne jest, i¿ schemat ikonograficzny stosowany na ikonach
bizantyñsko-ruskich zwi¹zany jest bardzo mocno z liturgi¹ i to w³anie objanienia ojców Kocio³a oraz teksty liturgiczne wp³ywa³y g³ównie na kszta³t
kanonu sztuk plastycznych211.

Summary
CHRYSTOLOGY ICON. THE SAVIOUR ACHEIROPOIETOS.
THE HISTORY AND ICONOGRAPHIC SCHEME
The article presents the proces of creating paintings depicting Christ, which according to the transfers were not made by human hand. Initially theologians justified
the possibility of icon reffering to the Christological dogma, especially to the mystery
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Por. M. Janocha, Ikonografia..., dz. cyt., s. 249.
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of the Incarnation. Intime, Christians broke the ban on dealing images, which was
in force in Judaic circles. The vast change in thinking occurs in the sixth century
when the first image appears on the face of the Saviour, the so-called acheiropita, not
made by man. With this type of images was the most famous Mandylion of Odessa
(the East) and the so-called St. sling Veronica (the West). Often they have been
copied and all such representations can distinguish common characteristics, such
as the majestic face, large eyes, dark hair carefully arranged. With time, there are also
inscriptions and other additional items such as cloth in the background, figures
of angels.
What is important is the fact that the existence of such icons dependens Incarnation of the Word was God. This truth is well-know apologists emphasized the worship
of icons, such as Nicephorus and John of Damascus.
Key Words: Christology, the image of Christ, the Ruthenian and Byzantine iconography, theology, acheiropoietos, the dogma of the Incarnation, Mandylion  an image
not made with hands
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