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w perspektywie prawosãawnej doktryny o „boskich energiach” [The phenomenon of icon – a voice in the
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In the article, the author highlights the relations between the eastern understanding of the functioning of the divine energies and the (Neo)Platonic perception of idea. Not only is the connection between the doctrine of the divine energies and the functioning of the Orthodox icon emphasized but
also the consequences of such an association (in which every recipient contemplating the icon is
open to the energies hidden in the sacred image) are shown. Having examined the selected critical
works concerning the understanding of the notion of “icon”, the author considers the phenomenon
of icon in its energetic aspect. Thus, the need of basing not only on a (Neo)Platonic aspects or apophaticism in the process of understanding the icon is stressed. Moreover, the author postulates the
comprehension of icon in accordance with reflections included in the mystical theology of V. Lossky,
which evolved from the teachings of St Gregory Palamas. The author also underscores the fundamental difference between the doctrine of energies and the Plotinus’ theory of emanations. The
author underlines the contemporary need of humans to “heal” (scelit’sja) so that discovering an icon
becomes tantamount to discovering the truth about the recipient’s own humanity.
Paulina Bogusz-Tessmar, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziaã Neofilologii,
Instytut Filologii Rosyjskiej, al. NiepodlegãoĤci 4, 61-874 Poznaę, Poland.

Doktryna o boskich (niestworzonych) energiach, najpeãniej wyraİona
przez Ĥw. Grzegorza Palamasa, ale obecna juİ u wičkszoĤci Ojców greckich
od pierwszych wieków KoĤcioãa1, przyjčta jest w prawosãawiu dla oznaczenia boskiego dziaãania (energeia z jčzyka greckiego znaczy tyle co dziaãanie,
przyczyna ruchu, moc), wičc nie ogranicza sič wyãĈcznie do podkreĤlania
niepoznawalnoĤci Boİej istoty (apofatyzm), lecz dopeãnia jĈ prawdĈ o do________________
1 W. âosski, Niestworzone energie, [w:] idem, Teologia mistyczna KoĤcioãa Wschodniego, przeã.
I. Brzeska, Kraków 2007, s. 72.
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stčpnoĤci zstčpujĈcego do czãowieka Boga w Jego energiach (katafatyzm).
Prawosãawna myĤl, którĈ w aspekcie epistemologicznym naleİaãoby rozumieþ szeroko, a mianowicie jako wspólnĈ drogč wiary, teologii i filozofii
w dĈİeniu do prawdziwego poznania, czyli w refleksji rosyjskiej poznania
duchowego w przeciwieęstwie do Zachodu, który w poznaniu rozdziela te
dyscypliny2, rozróİnia to, co stanowi o istocie Boga, od Jego energetycznej
mocy. Energie – róİnorodne i niezliczone w swej treĤci i funkcji – odwrotnie
do nieprzenikalnej dla umysãu ludzkiego samej w sobie esencjonalnoĤci
Trójcy ģwičtej, „dopuszczajĈ” wspóãudziaã czãowieka w artykuãowaniu sič
„na zewnĈtrz” Tajemnicy boskiej, dotyczĈcej rzeczywistoĤci przeobraİonej
(eschatologicznej), wskazujĈc tym samym na relacje Boga ze stworzeniem,
na nieredukowalnĈ, energetycznĈ wičĮ, jaka zachodzi mičdzy nimi. W odniesieniu do ikonografii, za jej poĤrednictwem – jest niĈ ãaska – ikonopis
„sprowadza elementy rzeczywistoĤci subtelnej do poziomu rzeczywistoĤci
empirycznej, rzeczywistoĤci naszych zmysãów. Na tym polega caãy zabieg
quasi-magiczny, którego dokonuje malarz ikony”3.
W artykule postaram sič przybliİyþ relacje, jakie zachodzĈ mičdzy
wschodnim rozumieniem dziaãania boskich energii a platoęskim (neoplatoęskim) postrzeganiem idei, oraz ukazaþ zwiĈzek doktryny o energiach
z funkcjĈ prawosãawnej ikony i konsekwencjami, ku którym ów zwiĈzek
prowadzi – otwieraniem na wspóãuczestnictwo w energiach ukrytych
w obrazie kaİdego kontemplujĈcego go odbiorcy.
W przeciwieęstwie do typowo zachodniego postrzegania ikony, równoznacznego z czynnoĤciĈ odwzorowania – naĤladownictwa (kopiowania)
istniejĈcych juİ przedstawieę obrazowych – a nie z jego objawieniem; równoznacznego ze zrozumieniem symboli – ikona jako obiekt spekulacji intelektualnej – a nie z odczuwaniem wtajemniczajĈcym w autentyczne misterium przeobraİania, ikona w ĤwiadomoĤci prawosãawnej jest nie tylko
zwróceniem sič do przeszãoĤci, lecz gãównie do przyszãoĤci – odnosi sič do
przyszãoĤci KoĤcioãa. Wychodzi poza ograniczenia jej sztywnym, pozbawiajĈcym İycia, formalnym schematyzmem ewangelicznego „archetekstu”,
który wymaga znajomoĤci zasad zawartych w hermenejach, na rzecz skãadania İywego Ĥwiadectwa dziaãania energii ãaski tak w odniesieniu do widza, jak w stosunku do twórcy ikony. Podnosi ich obu na wyİszy poziom
percepcji, do rzeczywistoĤci przebóstwionej, zgodnie z tym, jak ãaska Ducha
w chwili objawienia na to pozwala. Tak teİ na przykãad Jerzy Nowosielski
przyznaje, İe chociaİ bardzo pragnie, nie moİe namalowaþ ikony Miãosierdzia Boİego, poniewaİ „widocznie Bóg nie chce, by dzisiaj powstaãa taka
________________

T. Špidlik, MyĤl rosyjska. Inna wizja czãowieka, przeã. J. Dembska, Warszawa 2000, s. 427.
Z. Podgórzec, Rozmowy z Jerzym Nowosielskim. Wokóã ikony – Mój Chrystus – Mój Judasz,
Kraków 2009, s. 166.
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ikona. […] Ikona nie moİe powstaþ na skutek tego, İe artysta chce, by powstaãa. Ikona rzeczywiĤcie spada z nieba. JeĤli nie jest nam dana z góry, to
w ogóle nie powstanie. Malarz nie moİe sobie powiedzieþ, İe ma taki a taki
temat i namaluje takĈ a takĈ ikonč. To nie jest w jego mocy”4.
Aleksander WoĮny w ikonie widzi (zgodnie z Pawãem Florenskim) „ontologič naocznĈ”5, którĈ osadza w „przestrzeni przypominania” i ãĈczy
z platoęskimi ideami (ikona znaczy obraz, z gr. eikon, ale teİ wyobraİenie,
a to pojčcie równieİ odnosi sič w jčzyku greckim do wyrazu idea)6. OdwoãujĈc sič do platoęskiej anamnezy – objawienia idei w tym, co zmysãowe –
moİna zatem powiedzieþ, İe ikona otwiera drogč ku przypominaniu pierwowzorów7, gdyİ – dodajmy za W. Tatarkiewiczem – „umysã nasz oglĈdaã
idee w poprzednim İyciu i zachowaã o nich pamičþ”8. Dlatego prawosãawni,
zdaniem WoĮnego, w ikonie wyobraİajĈcej Ĥwičtych dostrzegajĈ objawiony
obraz Boga i samego Boga9. StĈd teİ „wymienialnoĤþ pojčþ: wyglĈd – wyobraİenie – idea”, które budujĈ nastčpnĈ ekwiwalencjč: „Bóg – idea – obraz –
czãowiek”10.
W krčgu rozumienia ikony jako idei rozwaİanej przez pryzmat twórczoĤci Dostojewskiego, pozostaje równieİ praca Haliny Brzozy11. „Dzieão zbawcze ikony”, jej istotč oraz Boga uczona rozumie na sposób apofatyczny, czyli
poprzez system zaprzeczeę. Przywoãanie bowiem, jak twierdzi: „osobowego
wcielenia Chrystusa – Prawdy naruszyãoby symetrič struktury myĤlowej
jako fundamentu poetyki powieĤci Dostojewskiego, niekoniecznie przeksztaãcajĈc sens totalnej niewiary w wiarč, faãszu w autentyzm, teorematu
w samo İycie”12.
Wydaje sič jednak, İe dla peãnego zrozumienia oddziaãywania ikony
niezbčdne jest nie tylko oparcie sič na jej aspekcie neoplatoęskim czy platoęskim, nie tylko na apofatyzmie, lecz takİe postrzeganie jej zgodnie z refleksjĈ zawartĈ w teologii mistycznej Wãodzimierza âosskiego, rozwijajĈcego myĤl Ĥw. Grzegorza Palamasa o niestworzonych energiach13.
________________

Ibidem, s. 167.
A. WoĮny, Bachtin. Mičdzy marksistowskim dogmatem a formacjĈ prawosãawnĈ. Nad studium
o Dostojewskim, Wrocãaw 1993, s. 143.
6 Ibidem.
7 Ibidem, s. 141.
8 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1: Filozofia staroİytna i Ĥredniowieczna, Warszawa
1970, s. 83.
9 A. WoĮny, op. cit., s. 141.
10 Ibidem.
11 H. Brzoza, Mičdzy mitem, tragediĈ i apokalipsĈ, Toruę 1995.
12 Ibidem, s. 174.
13 W. âosski, Niestworzone…, s. 88-89.
4
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Przeciwnie do teorii platoęskiej, idee nie sĈ statycznymi nieruchomoĤciami, w których Ĥwiat rzeczy ma swoje uczestnictwo i przez to przyjmuje
ich wãaĤciwoĤci14, lecz majĈ charakter dynamiczny i zamierzony. Ich miejsce
nie jest w istocie Boga (Platon) czy w esencji rzeczy (Arystoteles) – te nie sĈ
nieprzenikalne dla racji ludzkiego rozumu, a zatem interpretacja czãowieka,
która skãania sič do stworzenia teorii o ideach lokowanych w Absolucie,
odbiera Mu tym samym niepoznawalnoĤþ i nieprzenikalnoĤþ dla ludzkiego
umysãu, co stawia apofatyzm, jako metodč poznawania Boga, pod znakiem
zapytania – ale w tym, „co po istocie”, w Boİych energiach. W kontekĤcie
neoplatoęskim z kolei idee, na przykãad dobro, „rozprzestrzeniajĈ sič same
przez sič, co odpowiada rozlaniu sič, czy teİ nieskoęczonemu rozprzestrzenianiu sič Boga jako samoistnego udzielania sič energii wytwarzajĈcego byty
w imič koniecznoĤci Boskiej natury”15. Idee w refleksji prawosãawnej nie
stanowiĈ „samej istoty Boga, sĈ odseparowane od niej przez wolč. […] To
tzw. idee – wole, które stanowiĈ podstawč rzeczy ustanowionej mocĈ Boİej
woli w energiach, bčdĈcych fundamentem relacji Boga z bytami. Idee pozostajĈ oddzielone od stworzeę, a jedynie warunkujĈ róİne sposoby uczestnictwa
w energiach”16. Uczestnictwo to oznacza powoãanie czãowieka do zjednoczenia z Bogiem, które wypeãnia sič w synergii17. Ikona przypomina zatem
o koniecznoĤci wãoİenia wysiãku we wspóãpracč woli ludzkiej z wolĈ BoİĈ,
za wzór stawiajĈc idealne wypeãnienie tego procesu w Objawieniu Boga
osobowego – Obliczu (obrazie) Wcielonego Logosu, który „jawi sič jako
«ognisko», z którego biorĈ poczĈtek stwórcze promienie [energie] poszczególne logoi stworzeę – centrum, do którego […] jako swego ostatecznego
celu zdĈİajĈ byty stworzone […] przebóstwienie jest wičc ich ostatecznym
speãnieniem”18. Kaİda ikona jest zatem z definicji chrystologiczna i uĤwiadamia, İe stworzenia muszĈ wzrastaþ w energii miãoĤci (MiãoĤþ uosobiona
w Jezusie Chrystusie jest najdoskonalszym i ostatecznym wyrazem peãni
dziaãania Boİego, najdoskonalszym, speãnionym w Ĥwiecie „imieniem” Boİym), by wypeãniþ doskonale idee-wole, czyli odpowiedzieþ na MiãoĤþ,
przez ãaskč stawaþ sič „na obraz i podobieęstwo”.
________________

W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 76.
W. âosski, Niestworzone…, s. 88-89.
16 Ibidem, s. 94-95.
17 Ibidem, s. 95. Synergizm to tyle co wspóãpraca, wspóãdziaãanie. „W nauce KoĤcioãa
wschodniego koncepcja wspóãdziaãania zbawczej ãaski Boİej i woli ludzkiej, niezbčdnego dla
zbawienia czãowieka. Koncepcja ta podkreĤla wolnoĤþ woli czãowieka, który moİe odpowiedzieþ na ãaskč Boga lub jĈ odrzuciþ. Synergizm przeciwstawia sič augustyęskiemu monergizmowi, uzaleİniajĈcemu zbawienie czãowieka wyãĈcznie od boskiej ãaski” (L. Uspienski, Sãownik, [w:] idem, Teologia ikony, przeã. M. įurowska, Poznaę 1993, s. 206).
18 W. âosski, Niestworzone…, s. 97.
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W Ĥwiecie stworzonym wszystko jest w ruchu, a przebóstwieniu ulega
nie tylko „dusza”, lecz takİe „ciaão”, czego wyraz za poĤrednictwem symboli daje sztuka ikony, a wičc znowu przeciwnie do teorii Platona, który
w materii widzi bezwãad, a w ruchu tylko duszč. StĈd dualizm (ostre przeciwstawienie, na przykãad u gnostyków) duszy ciaãu, którego nie zna teologia prawosãawna. Ikona jako „archetekst” n i e j e s t tylko platoęskim
„przypomnieniem”, ale „s t a j e s i č” aktem wyraİajĈcym moİliwoĤþ (koniecznoĤþ) uczestnictwa w energiach Boİych, by czãowiek stawaã sič hipostazĈ (osobĈ nie w sensie swej natury, lecz w sensie jej przekraczania)19 BoİĈ. „Dzieão zbawcze ikony”, o którym pisze Halina Brzoza, odsyãa nie tyle
„w przestrzeę wiary bĈdĮ niewiary”, „przeksztaãcajĈc faãsz w autentyzm”20,
co przede wszystkim do rozumienia istoty zbawienia (wykupienia, scalenia,
ale teİ uzdrowienia) czãowieka, które dokonuje sič za cenč uniİenia (kenozy) Boga osobowego. Przyjčcie przez Jezusa ciaãa, a wraz z nim przyjčcie na
siebie ludzkich grzechów, wiĈİe sič z dzieãem Zmartwychwstania, czyli
z ukazaniem tryumfu MiãoĤci nad obojčtnoĤciĈ, JednoĤci nad rozdzieleniem,
CaãoĤci nad podziaãami, JasnoĤci nad ciemnoĤciĈ, generalnie – tryumfu įycia nad ĤmierciĈ. Prawdy te przynosi dobrowolny, z MiãoĤci wypãywajĈcy,
jak poucza teologia Ojców KoĤcioãa, akt wyjĤcia Boga do czãowieka przez
objawienie siebie w ciele Jezusa Chrystusa, a nastčpnie przez Jego Golgotč
i Zmartwychwstanie. Z gruntu zatem wyjĤcie Boga do czãowieka ze wzglčdu
na przyjčte przez Niego czãowieczeęstwo nie jest do koęca niesymetryczne.
Chrystus przychodzi bowiem „do swojej wãasnoĤci” (J 1, 11); przychodzi
zgodnie z wolĈ Ojca, Boga Przymierza i Stworzyciela ģwiata, zgodnie teİ
z powoãaniem czãowieka do „stawania sič” jak Bóg i od czãowieka tylko zaleİy, czy przyjmie tč godnoĤþ, czy nie, a wičc czy relacjč z Bogiem uczyni
bardziej symetrycznĈ, czy bardziej niesymetrycznĈ. JeĤli „Bóg staã sič Czãowiekiem, aby czãowiek staã sič bogiem”21, to nie chodzi o Chrystusa uniwersalnego, nie o Jego umitycznionĈ personifikacjč czy wysublimowanĈ ideč,
lecz o Chrystusa historycznego, İyjĈcego w okreĤlonym miejscu i czasie.
Dzieão odkupienia, do którego nawiĈzuje ikona, opiera sič wičc na Osobie
Chrystusa i na osobie Matki Boİej – pierwszej istocie, która osiĈgnčãa peãnič
boskoĤci22. Oznacza to w odniesieniu do ikony, İe tradycja tworzenia ikon
mogãa zaczĈþ sič rozwijaþ dopiero od momentu gãoszenia Ewangelii („radosnej nowiny”)23, czyniĈc dostčpnym wzrokowi wyobraİone w obrazie poãĈ________________
19 Zagadnienie osoby ludzkiej wyczerpujĈco analizuje W. âosski, Obraz i podobieęstwo, [w:]
idem, Teologia mistyczna…, s. 110-128.
20 H. Brzoza, op. cit., s. 174.
21 L. Uspienski, op. cit., s. 21.
22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 22.
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czenie w jednej hipostazie dwóch natur – boskiej i ludzkiej: „Bóg nieprzedstawialny, gdyİ jest niedostčpny poznaniu przez stworzenia, stworzeniu
transcendentny, jest zarazem Bogiem przedstawialnym, gdyİ objawia sič
w stworzeniu. Jego obraz jest narysowany w stworzeniu i to, co niewidzialne,
w stworzeniach jest widzialne […]. To, co transcendentne, staje sič immanentne, nie tracĈc swej transcendentnoĤci, jak i na odwrót, to, co immanentne,
przenika w transcendentne, nie przezwycičİajĈc go; owa ich wzajemnoĤþ, ich
transcendentno-immanentny stosunek jest antynomicznĈ formuãĈ sofijnoĤci”24. Formuãa ta koresponduje z przywoãanĈ wczeĤniej doktrynĈ Grzegorza
Palamasa o energiach – tzw. „niİszych boskoĤciach”, zwanych teİ ãaskĈ,
Duchem ģwičtym, imionami Boİymi, niestworzonym Ĥwiatãem, chwaãĈ,
blaskiem. Jako rzeczywiste atrybuty Boga, „boskoĤci niİsze” sĈ, jak twierdzi
Grzegorz Palamas, póĮniejsze od Trójcy ģwičtej i w przeciwieęstwie do istoty (esencji), czyli „boskoĤci wyİszej”, sĈ tym, co przychodzi po istocie. SĈ jej
przejawami naturalnymi, ale sĈ zewnčtrzne wobec istoty Trójcy: „Bóg oznacza Tego, który dziaãa, BoskoĤþ zaĤ (w sensie energii) oznacza Jego dziaãanie”25. Wedãug myĤli prawosãawnej energie sĈ zewnčtrznym przejawem
Trójcy, którego nie da sič „umieĤciþ” wewnĈtrz Boskiego Bytu jako Jego
naturalnej determinacji. O energiach moİna powiedzieþ, İe sĈ przejawem
stosunku Boga do stworzenia, a to jest juİ nie przedmiotem teologii w sensie
wčİszym, „lecz przedmiotem boskiej ekonomii”; to przejawy dziaãania
Boİego w dziele stworzenia – dziele OpatrznoĤci, „doczesna misja Syna
i Ducha ģwičtego”. Energie zajmujĈ w tym kontekĤcie, wedãug âosskiego,
miejsce poĤrednie: z jednej strony, jak pisze teolog, to wieczne moce Trójcy
istniejĈce niezaleİnie do stworzenia Ĥwiata, z drugiej naleİĈ do „ekonomii
zbawczej”, poniewaİ w nich Bóg zstčpuje do stworzenia, objawia sič stworzeniom. Zgonie z porzĈdkiem „ekonomicznego objawienia” sič Trójcy
w Ĥwiecie „kaİda energia pochodzi od Ojca, udzielajĈc sič poprzez Syna
w Duchu ģwičtym”26. Gãosi ona niepoznawalnoĤþ istoty Boga, ale poznawalnoĤþ „Boİych energii”. Energie te wedãug âosskiego nie sĈ toİsame
z istotĈ Boga27, a Įródãem ich kondensacji, jeĤli tak moİna powiedzieþ, jest
Uczãowieczony Absolut – widzialne Wcielenie boskiego Logosu, które po
raz pierwszy, jak gãosi tradycja i przekazujĈ teksty Sãuİby liturgicznej odprawianej w cerkwi 16 sierpnia na czeĤþ Oblicza, zamanifestowaão sič
w obrazie (Acheiropoietos) odbitym na pãótnie i dostarczonym królowi Abgarowi dla jego uzdrowienia28. Termin Sãowo – Logos przypisywane jest
________________

S. Buãgakow, Ikona i kult ikony, przeã. H. Paprocki, Bydgoszcz 2002, s. 35-37.
W. âosski, Niestworzone…, s. 72, 81.
26 Ibidem, s. 82.
27 Ibidem.
28 Opis tego zdarzenia przytacza L. Uspienski, op. cit., s. 23-24.
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Synowi i jest wyraİeniem natury „ekonomicznej”, wãaĤciwym drugiej Hipostazie jako tej, która objawia naturč Ojca. ģwičty Grzegorz z Nazjanzu rozwija tč myĤl, twierdzĈc, iİ Sãowo „tak sič ma do Ojca, jak do myĤli sãowo […]
przez swĈ ĤcisãĈ wičĮ z Ojcem i przez to, İe jest Jego wyrazem”29. Ekonomiczny charakter imienia Logos z kolei to tyle co zewnčtrzny wyraz objawienia natury Ojca poprzez Syna. Syn uwidacznia ukrytĈ naturč Ojca i jest
utoİsamiany z objawiajĈcymi energiami. Zatem na pãaszczyĮnie zewnčtrznych dziaãaę objawiajĈcych sič w Ĥwiecie, a nie wewnčtrznych Trójcy samej
w sobie (teologia zachodnia miesza te pãaszczyzny) w stosunku do Trójcy
objawiajĈcej sič w Ĥwiecie, daje sič objaĤniþ, idĈc za lekcjĈ âosskiego, nauczanie Ojców o Osobach Sãowa i Ducha, rozumianych jako doskonaãe obrazy Boga. Wedãug Ĥw. Jana z Damaszku „Syn jest obrazem Ojca, a Duch
obrazem Syna, przy czym obraz (eikon) bčdzie dla niego przejawem i gãoszeniem tego, co pozostaje ukryte”30. SĈ wičc dwa sposoby Boİej egzystencji –
w Istocie i poza niĈ: „Trójca istnieje w swej nieudzielnej istocie, a jednoczeĤnie zamieszkuje w nas zgodnie z ChrystusowĈ obietnicĈ (J 14, 23), İe jesteĤmy «uczestnikami Boskiej natury»; jesteĤmy uczestnikami przez ãaskč –
tym mianem okreĤlamy przebóstwiajĈce energie, których udziela nam Duch
ģwičty”31. StĈd teİ w kontekĤcie sztuki pisania ikon (ikonografia) moİna
stwierdziþ za P. Evdokimovem, iİ w ikonie nie ma „İadnej ontologii «pisanej»” ani „opisanej”, lecz „jedynie imič namalowane i w ten sposób poĤwiadczone w jego bardzo realnym, ale zasadniczo pozaprzestrzennym
promieniowaniu”32. Imič to tyle co okreĤlone przejawy dziaãania energii
Ducha ģwičtego. Imion Boİych jest niezliczona iloĤþ, na przykãad: Prawda,
įycie, MiãoĤþ, Rada, Pičkno, Dobro, MĈdroĤþ, âaska, a ich odpowiednikami
(analogonami) sĈ nazwy–Imiona nadawane ikonom w akcie ich poĤwičcenia
(w KoĤciele greckim namaszczenia Ĥwičtym krzyİmem), na przykãad: Zbawiciel Miãosierny i Dawca įycia, Chrystus Pantokrator, Sofia, MĈdroĤþ Boİa,
Chrystus NiedrzemiĈce Oko, Chrystus Anioã Wielkiej Rady, Chrystus ģwičte
Milczenie, Chrystus Baranek Boİy (CzĈstka Prosfory)33. W ten sposób ikona
zostaje odniesiona do Praobrazu, wskazujĈc, İe podobnie jak Chrystus Bóg,
który staã sič czãowiekiem i przyjĈã imič, ãĈczĈc w ten sposób Bóstwo i czãowieczeęstwo „pod jednym sãowem”34, tak przez poĤwičcenie jej (jest ono
Sakramentalium KoĤcioãa) zyskuje ikona „umocnienie” w ãasce Ducha ģwič________________

W. âosski, Niestworzone…, s. 83.
Ibidem, s. 84.
31 Ibidem, s. 85-86.
32 P. Evdokimov, Prawosãawie, przeã. J. Klinger, Warszawa 2003, s. 234.
33 Nazwy ikon wedãug K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, przeã. z jčz. angielskiego Z. Szanter, przeã. z jčz. niemieckiego M. Smolięski, przeã. z jčz. greckiego H. Paprocki,
Warszawa 2007, s. 122, 127, 136-138, 140.
34 ģwičty patriarcha Nicefor, [w:] S. Buãgakow, op. cit., przypis 81, s. 72.
29
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tego. PoĤwičcenie odróİnia zatem ludzkie nadanie nazwy obrazowi od koĤcielnego nadania nazwy, a tym samym wydziela ikonč z róİnorodnych
przedstawieę religijnych: „Ikona nazwana, ale jeszcze nie poĤwičcona, jest
jakby projektem ikony”35. Napisanie imienia, w znaczeniu koĤcielnego nadania nazwy, stanowi wičc istotny element samego przedstawienia, oznaczajĈc, iİ przedstawienie to przynaleİy do Chrystusa i niezaleİnie od iloĤci
typów i wariantów tych przedstawieę – owocu poboİnoĤci artystycznej
i twórczej kontemplacji ikonopisa – mocĈ ãaski Ducha ģwičtego staje sič
„kanaãem”, poĤrednikiem prowadzĈcym do Praobrazu, jednoczeĤnie ãĈczĈc
ów praobraz z rzeczywistoĤciĈ. Ikona zatem, jako sãowo–obraz, imič–obraz,
wprowadza İywĈ, energetycznĈ i realnĈ obecnoĤþ Chrystusa w İycie czãowieka, a nie bčdĈc, jak stwierdza Evdokimov, „inkarnacjĈ” ani miejscem
„Objawienia”, tylko „widzialnym znakiem niewidzialnie promieniujĈcej
obecnoĤci” (energii) – zgodnie bowiem z orzeczeniem siódmego soboru „obraz nosi imič oryginaãu, a nie jego naturč”36 – podstawč dla swego tworzenia
osadza na prawdzie objawiajĈcej autentyczne czãowieczeęstwo w hipostazie
Boga–Czãowieka: „W czãowieczeęstwie Chrystusa nasze czãowieczeęstwo
odnalazão siebie w swojej prawdzie. […] Chrystus w swoim ciele przyjĈã
swój wãasny obraz Niebieskiego Adama, swojĈ ikonč. Bóstwo ma wičc
ludzki obraz, jest opisywalne”37 i przez to bliskie czãowiekowi. W aspekcie
teologii ikony czy, szerzej, w aspekcie religijnym oznacza to moİliwoĤþ nawiĈzania wzajemnej relacji (religio znaczy nawiĈzywaþ), w przeciwieęstwie
do apofatycznego rozumienia Boga–Absolutu, Boga idei, który, wedãug Buãgakowa, oznaczajĈc „metafizycznĈ abstrakcjč w myĤleniu i mistyczne umieranie w İyciu, nie jest ideĈ religijnĈ, bowiem nie przynaleİy religii, która
[…] jest wzajemnĈ relacjĈ. […] natomiast Boska nicoĤþ jest Absolutem poza
stworzeniem i poza religiĈ”38. Ikona jest wičc Ĥrodkiem umoİliwiajĈcym
energetyczny kontakt z İyciodajnym Įródãem odnowy zãoİonym przez Ojca
w Chrystusie – Obliczu – Osobie. Otwarcie sič duchowe czãowieka na to
Įródão energii – „nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Mnie”
(J 14, 6), mówi Chrystus – znosi metafizycznĈ abstrakcjč w myĤleniu i wãĈcza czãowieka – nie z natury wynikajĈcy, lecz przez âaskč – w braterski
zwiĈzek z Chrystusem; Bogoczãowiek uczestniczy w procesie İycia i przeobraİeę z nim zwiĈzanych. Przeobraİenia te, jako dostrzegalne i opisywal________________

S. Buãgakow, op. cit., s. 72-73.
Ibidem; takİe L. Uspienski stwierdza, İe „przemieniajĈce czãowieka dziaãanie Boİe bierze poczĈtek […] od energii BoskoĤci, odczuwanej i kontemplowanej w sposób cielesny. Tym
sposobem doktryna o Boİych energiach ãĈczy sič z doktrynĈ o ikonach” (L. Uspienski, op. cit.,
s. 199).
37 S. Buãgakow, op. cit., s. 54-55.
38 Ibidem, s. 29.
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ne, dokonujĈ sič: w relacjach dialogowych „Ja” – „Ty”39; w relacjach czãowiek a Ĥwiat przyrody, czy szeroko rozumianej kultury. Twierdzenie zatem,
İeby ponownie przywoãaþ refleksje H. Brzozy wynikajĈce z neoplatonizmu,
İe „niedotykalne ciaão zdolne jest kreowaþ sič w […] modelu Ĥwiata: w ikonie”, tworzĈc „Ĥwiat dla siebie”, który „nie odsyãa poza siebie, […] istnieje
juİ jako pozarozumowy, ponadpojčciowy”40, moİe ewentualnie dotyczyþ
samej Tajemnicy fenomenu Wcielenia lub pozazmysãowej, mistycznej, „gotowej” juİ rzeczywistoĤci niebieskiej, ale nie jej realnych, na energetycznej
podstawie opartych, zwiĈzków Boga–Czãowieka z czãowiekiem i Ĥwiatem.
Dlatego teİ fenomen ikony, naleİĈc wprawdzie, jak pisze Evdokimov, do
tzw. „KoĤcioãa widzialnego”41, ze wzglčdu na jej niewidzialne i „zasadniczo
pozaprzestrzenne Įródão promieniowania”42 prowadzi do uzasadnionego
wniosku, İe ikona naleİy takİe do „KoĤcioãa odczuwalnego” – odczuwa sič
bowiem skutki, nie tylko w duszy, lecz równieİ w ciele, jakie powoduje
otwarcie sič na niĈ; otwarcie niekoniecznie leİĈce jedynie w gestii czãowieka.
JeĤli sprowadzi sič jĈ tylko do obrazu „wcielenia Milczenia, sygnalizujĈc Byt
Uniwersalny, Transcendencjč [która] komunikuje dwuznacznoĤþ granicy:
podziaãu i przejĤcia, symbolizuje pãynnoĤþ bytu (w sensie neoplatoęskim) –
«przeĤwit w Tam»”43, wówczas wydaje sič ona „jednostronnĈ” i „niepeãnĈ
ikonĈ”. Wedãug Evdokimova „przestrzeę dana w ikonie niczego nie zamyka, lecz uczestniczy w obecnoĤci i przez niĈ sič uĤwičca. Ikona nie ma samodzielnego istnienia, prowadzi tylko do bytów samych w sobie”44, a z drugiej
strony, bčdĈc dzieãem sztuki organizujĈcym swój „tekst” wokóã perspektywy odwróconej (rozbieİnej), „gdzie linie zbliİajĈ sič do widza, co czyni wraİenie, İe postaci wychodzĈ i idĈ mu na spotkanie, ma swój punkt wyjĤcia
w sercu”45 tego, który duchowo, w akcie synergizmu jest zdolny otworzyþ
sič w caãej swej maãoĤci grzechu na jej energetycznĈ moc. Ikona jest zatem
„oknem” zarówno na Ĥwiat niebieski, jak i na Ĥwiat ziemski, zdolna ãĈczyþ
to, co transcendentne, z tym, co immanentne, to, co stanowi „przeĤwit
________________
39 Zapis wyrazów w tej formie, zgodnie z lekcjĈ Lévinasa, ma wskazaþ, İe w ujčciu teologii mistycznej i antropologii chrzeĤcijaęskiej nie chodzi o wspóãbycie w rozumieniu stopienia
sič, jakiegoĤ mistycznego wchãoničcia, w którym czãowiek traci swojĈ osobowoĤþ, lecz o podkreĤlenie indywidualnej roli ĤwiadomoĤci, która powinna zachowaþ wolnoĤþ bycia sobĈ –
wolnoĤþ jako dar otrzymany od Boga. W przeciwnym razie niepowtarzalna innoĤþ drugiego
stanie sič bezwolnym podporzĈdkowaniem, relacja „Ja” – „Ty” stanie sič zaĤ relacjĈ wãasnoĤci.
E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myĤl, przeã. M. Kowalska, Kraków 1994; o tym takİe m.in.:
I. Jazykowa, ģwiat ikony, przeã. H. Paprocki, Warszawa 2007, s. 131; L. Uspienski, op. cit., s. 192.
40 H. Brzoza, op. cit., s. 174-175.
41 P. Evdokimov, op. cit., s. 234.
42 Ibidem.
43 H. Brzoza, op. cit., s. 186.
44 P. Evdokimov, op. cit., s. 234.
45 Ibidem.
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w Tam”, z tym, co stanowi „przeĤwit w Tu” – do „Drugiego”. Apofatyzm
bčdĈcy zaprzeczeniem wszelkiej formy zewnčtrznej i okreĤlajĈcy sič metodĈ
wstčpowania, poprzez negacjč, ku Bogu Transcendencji, niewiele wičc znaczy, jeĤli nie jest zrównowaİony katafatyzmem – rozumieniem Boga osobowego jako zstčpujĈcego do czãowieka i nawiĈzujĈcego z nim kontakt poprzez swe energie boskoĤci. JeĤli przyjĈþ, İe prawda ãĈczy sič z ideĈ Prawdy
w sensie platoęskim, hipostaza Chrystusa moİe juİ tylko dotyczyþ realnej
postaci Czãowieka – Boga Zmartwychwstaãego i wychodzĈcego w swych
energiach do stworzenia, a co za tym idzie, realnego Jego dziaãania – Boga –
Prawdy – įywego įycia komunikujĈcego sič z czãowiekiem i wãĈczajĈcego
sič w proces „boskiej ekonomii” zbawienia i przebóstwienia: „ta Boİa ãaska
[energia] jest nie tylko przedmiotem wiary, lecz takİe przedmiotem konkretnego i İywego doĤwiadczenia. Dla Ĥw. Grzegorza Palamasa, podobnie
jak dla tradycji teologicznej, przebóstwienie czãowieka jest nierozdzielne od
osobistego z Nim [Bogiem] kontaktu”46, w którym moİe pomóc „narzčdzie” –
ikona, obraz wyobraİonego Oblicza. Tajemnica Wcielenia zatem, przedstawiona na ikonie, ãĈczĈc sič z tajemnicĈ zbawienia, otrzymuje charakter
dynamicznej wičzi, jaka zachodzi na linii: zstčpowanie Sãowa Boİego – podnoszenie sič czãowieka. Dynamika ta, wyraİona swoistym dla sztuki ikonograficznej jčzykiem symbolu (perspektywa odwrócona, Ĥwiatão, kolor,
ksztaãt) otrzymuje wymiar „artystycznego ascetyzmu” (hermeneje) po to, by
nie epatowaþ niezwykãoĤciĈ symboli wymyĤlonych, lecz by pobudzaþ serce
do wznoszenia sič ku Bogu. Zachodzi wičc koniecznoĤþ pokazania, iİ
uĤwičcenie dotyczy realizmu – rzeczywistoĤci faktycznie istniejĈcej, tej, którĈ Bóg stworzyã i odkupiã – a z drugiej strony koniecznoĤþ wyraİenia równieİ tego, co ma niewidzialnĈ, ponadrealnĈ oraz eschatologicznĈ wartoĤþ
i kojarzy sič z niebiaęskĈ wizjĈ rzeczywistoĤci odkupionej i prowadzĈcej do
przebóstwienia jako moİliwego do osiĈgničcia przez czãowieka juİ tu, na
ziemi. Cel dydaktyczny zakãada zatem pewnĈ dozč abstrakcji47. Moİna
przyjĈþ, İe przykãadem ikony streszczajĈcej w sposób najbardziej wymowny
powyİsze cechy jest ikonograficzne przedstawienie ZstĈpienia do Otchãani
(gr. Anastasis), stanowiĈce w tradycji KoĤcioãa prawosãawnego – a moİna
zaryzykowaþ twierdzenie, iİ równieİ w tradycji rosyjskiej myĤli filozoficznej, o której Bierdiajew wyraziã sič, İe zaleİy ona „od chrzeĤcijaęskiego doĤwiadczenia religijnego”48 – „koronč obrazów”49. Refleksja filozoficzna
bowiem, jeĤli odwoãaþ sič do fundamentalnej w tej kwestii pracy Tomáša
________________

L. Uspienski, op. cit., s. 189.
T. Špidlik, op. cit., s. 380.
48 M. Bierdiajew, Rosyjska idea, przeã. J.C. – S.W., Warszawa 1987, s. 120.
49 D. Jewdokimow, Czãowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji KoĤcioãa
Wschodniego, Poznaę 2009, s. 93.
46
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Špidlika, sprowadza sič, mówiĈc w uproszczeniu, do poszukiwania „konkretnego uniwersalizmu” pragnĈcego rozpatrywaþ wszechĤwiat w jego niepodzielnoĤci; do czãowieka, ujmujĈc go w antropologicznym aspekcie wiary,
w „chrzeĤcijaęstwie widzĈc religič czãowieczeęstwa”, a w Chrystusie objawione oblicze Boga–Czãowieka, co czyni w ten sposób „antropologič nieodãĈcznĈ od chrystologii”, a w dalszej kolejnoĤci czãowieka postrzega jako osobč, tzn. zdolnego wychodziþ w wolnoĤci Boİo-ludzkiej poza swĈ naturč
(niesprowadzalnego do swej natury) i zdolnego nadawaþ jako taki wãaĤnie
Czãowiek (czãowiek wertykalny) trwaãy sens sztuce i kulturze: „nadaþ kulturze jej sens chrystologiczny, to jedyny sposób, aby jĈ ocaliþ”; do prawdy jako
syntezy coincidentia oppositorum, zaĤ poznanie ujmujĈc jako wyczucie Duchem – prawda intuicyjna (wiara, uczucie), a nie intelektualna refleksja –
w którym miãoĤþ stanowi zasadč gnoseologicznĈ50.
Ikona Anastasis (pracownia Dionizego (1495-1504), Muzeum Rosyjskie,
St. Petersburg) wydaje sič rozwiĈzywaþ powyİsze kwestie zgodnie z prawosãawnym „duchem”: zstĈpienie Chrystusa „do otchãani” („piekieã”), uwolnienie z nich Adama i Ewy symbolizujĈcych caãy rodzaj ludzki splata sič
nierozãĈcznie ze Zmartwychwstaniem i wstĈpieniem do nieba, wyraİajĈc
ruch zarówno przechodzenia z niskoĤci do wysokoĤci, jak i odnowienia,
odrodzenia wewnčtrznego czãowieka. Rozlegãa mandorla otaczajĈca stojĈcĈ
na Krzyİu postaþ Zbawiciela wyciĈgajĈcego rčce do prarodziców i tym gestem wciĈgajĈcego ich w mandorlč – obszar ĤwičtoĤci i peãni İycia w chwale
z Chrystusem i w Chrystusie, nadto wpisanie w mandorlč anioãów trzymajĈcych Ĥwietliste kule symbolizujĈce cnoty oraz raİĈcych wãóczniami przebywajĈce w mrocznym Ĥwiecie zmarãych, uskrzydlone demony, które symbolizujĈ ludzkie grzechy51 dowodzi, İe jedynĈ drogĈ rozwiĈzania wszelkich
antynomii jest droga duchowego otwarcia sič na uzdrawiajĈce i scalajĈce
czãowieka energie boskie, których Įródãem jest Jezus Chrystus, a poĤrednikiem ikonograficzne przedstawienie. Zmartwychwstanie Chrystusa w Jego
mocy objawiajĈcej tryumf wiecznego įywego įycia nad grzechem i ĤmierciĈ, róİnorodnoĤþ w jednoĤci, szacunek dla wolnoĤci czãowieka, którĈ nawet
przez niego Įle pojčtĈ równowaİy ãaska kenotycznej MiãoĤci Miãosiernej,
nadaje wszelki sens İyciu chrzeĤcijaęskiemu52 i prowadzi do pičkna, na które skãadajĈ sič, wedãug I. Jazykowej, harmonia, doskonaãoĤþ, czystoĤþ, dobro53. Pičkno ikony Anastasis odsyãa do kategorii ontologicznej, nierozerwalnie zwiĈzanej z sensem bytu: „Pičkno jest zakorzenione w Bogu. StĈd
________________
50 Uogólnienie problemu i cytaty zgodnie z pracĈ T. Špidlika, op. cit., s. 12-14, 24, 37, 59,
79, 84, 91-94.
51 Reprodukcja tej ikony wraz z opisem: K. Onasch, A. Schnieper, op. cit., s. 114.
52 Por. M. Quenot, Ikona. Okno ku wiecznoĤci, przeã. H. Paprocki, Biaãystok 1997, s. 55.
53 I. Jazykowa, op. cit., s. 10.
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teİ wynika, İe istnieje tylko jedno pičkno – Pičkno Prawdziwe, sam Bóg.
Wszelkie pičkno ziemskie jest jedynie obrazem, który w mniejszym lub
wičkszym stopniu odbija pierwowzór”54.
Dopiero w takim kontekĤcie zrozumiaãa staje sič sugestia H. Brzozy, nawiĈzujĈca do przekonania Dostojewskiego, który dostrzega zagroİenia pãynĈce z nowoİytnego aksjologizmu ufundowanego na porzĈdku Cogito,
o odnowie İycia na róİnych jego poziomach (osobistym i zbiorowym; moralnym, ĤwiatopoglĈdowym, estetycznym, spoãecznym), odnowie dotyczĈcej nie tylko Rosji, ale takİe caãej Europy „bez ponownego pojawienia sič
Chrystusa w nowym ludzkim wcieleniu, lecz objawiajĈcego sič w ikonie”55 –
nawiasem mówiĈc nie tylko „objawiajĈcego sič” w swych energiach w twórczym akcie pisania ikony, ale, zgodnie z myĤlĈ patrystycznĈ i doktrynĈ
o energiach, „uobecniajĈcego sič” za poĤrednictwem ikony kaİdemu kontemplujĈcemu jĈ.
RozpatrujĈc fenomen ikony w aspekcie energetycznym, nie od rzeczy
bčdzie równieİ wskazaþ na zasadniczĈ róİnicč mičdzy doktrynĈ o energiach
a teoriĈ Plotyna o emanacjach. Pojčcie energii nie jest toİsame z neoplatoęskimi emanacjami, co sugeruje w kontekĤcie ikony przywoãywana wielokrotnie w niniejszym artykule praca H. Brzozy, operujĈca terminem „pãynnoĤci
bytu”56. Teoria o emanacjach charakterystyczna jest dla myĤli gnostyckiej,
wczesnej filozofii indyjskiej i perskiej, w których nie uwzglčdnia sič odwoãania do religii objawionej. W poãĈczeniu sič czãowieka z Absolutem grozi to
rozpãyničciem sič bytu niİszego (ziemskiego, wywodzĈcego sič zgodnie
z teoriĈ Plotyna z Bytu Wyİszego, boskiego) w wyİszym, czyli emanacyjnym panteizmem57.
Poniewaİ „ikona nie przedstawia Bóstwa, ale wskazuje na wspólnotč
czãowieka z Boskim İyciem”58, czãowiek zjednoczony ze Ĥwiatãem „nie niknie jak sól w wodzie (tak nauczajĈ wschodnie religie), ale zachowuje swojĈ
osobowoĤþ, która wymaga oczyszczenia i przebóstwienia, ale zawsze pozostaje suwerennĈ”59.
Byt stworzony, jak twierdzi Buãgakow, „jest poza Bogiem. RównoczeĤnie
stworzenie istnieje wyãĈcznie z mocy Boİej, a tym samym w Bogu […] poza
Bogiem stworzenie znowu powróciãoby do swojego niebytu […] stworzenie
trwa wičc w poza-Boİym, ale Boİym bycie (pan-en-teizm) [a nie panteizm
neoplatoęski – dop. P.B.], równoczeĤnie róİniĈc sič od Boga i nie róİniĈc sič
________________
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57 W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 157.
58 L. Uspienski, op. cit., s. 132.
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od Niego. Ta wzajemna relacja Ĥwiata i Boga, która ujawnia sič i realizuje
w przebóstwieniu Ĥwiata i wcieleniu, przedstawia […] oba bieguny relacji
stworzenia: Ĥwiat jest nie-bogiem, bčdĈc w Bogu, Bóg jest nie-Ĥwiatem, bčdĈc w Ĥwiecie. Bóg zakãada Ĥwiat poza sobĈ, ale Ĥwiat ma swój byt w Bogu.
Metafizyczne „miejsce” stworzenia jest w ten sposób aktualnĈ, wzajemnĈ
relacjĈ i tak samo aktualnĈ róİnicĈ Boga i Ĥwiata, okreĤlonĈ antynomicznie.
Antynomia wyraİa zwiĈzek Boga i Ĥwiata w ich róİnoĤci i ich jednoĤci”60.
W takiej „konstrukcji” Ĥwiata ikona–Imič odnajduje swoje miejsce – okreĤla
siebie – jako to (tč), które (która) umoİliwia proces przeobraİeę, ãagodzi
i harmonizuje napičcia wynikajĈce z owych antynomii, leczĈc czãowieka
z jego tragicznego rozdwojenia ĤwiadomoĤci. Ukazuje, „iİ rozbicie to nie jest
ostateczne, przeciwnie, İe jest iluzjĈ”61. Chrystologiczno-soteriologiczny
(energetyczny) sens posiadany przez ikonč moİna uznaþ za wynik daru, jaki
Bóg przy wspóãpracy z czãowiekiem (ikonograf) skãada Ĥwiatu. Dar ikony,
ze wzglčdu na to, İe operuje obrazem – zwraca sič do oczu, a zmysã wzroku
jest tym, który pociĈga do piekãa lub nieba – oszczčdnym w wyrazie („poszczenie wzrokiem”), apeluje do oczu ducha, tym samym umoİliwiajĈc
przewartoĤciowanie „ludzkich namičtnoĤci, by nie byãy zgubne dla czãowieka, a staãy sič dla niego zbawcze”62. Sens tego daru nie traci na aktualnoĤci
w czasach dzisiejszych, a ponowne „odkrycie” ikony w XX wieku, powszechne niĈ zainteresowanie zarówno katolików, protestantów, jak i prawosãawnych – abstrahujĈc od odmiennych historycznie i kulturowo uwarunkowaę
dzielĈcych narody i KoĤcioãy, a skupiajĈc uwagč na „chrzeĤcijaęskiej oikumene”63 – potwierdza wartoĤþ uniwersalnej prawdy, iİ wspóãczesny czãowiek
pragnie iscelienija – ozdrowienia – przez uczynienie siebie jednoĤciĈ skupionĈ wokóã Centrum, jakim jest Bóg i Jego autentyczny obraz w czãowieku.
StĈd teİ odkrywanie ikony staje sič równoznaczne z odkrywaniem prawdy
o wãasnym czãowieczeęstwie, gãčbi i przeznaczenia kaİdego czãowieka.
________________
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