Wizerunek Zbawiciela
w malarstwie ikonowym.
Sławomir Fałek

Ikona (od gr. Εἰκών - obraz) to sakralny obraz powstały w kręgu kultury
bizantyńskiej, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia,
sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczny dla
chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego
i greckokatolickiego.
Pierwowzorem ikon były prawdopodobnie portrety grobowe z Fajum lub
wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe.
Ikona jest nieodłączną częścią tradycji prawosławnej. Bez ikon nie można
sobie wyobrazić wnętrza prawosławnej świątyni. W domach
prawosławnych wiernych ikony zawsze zajmują poczesne miejsce.
Wybierając się w drogę prawosławny chrześcijanin także zabiera ze sobą,
zgodnie z tradycją, małą podróżną ikonę. Na Rusi człowiek rodził się lub
umierał, zawierał związek małżeński lub rozpoczynał jakąś ważną
czynność - towarzyszyła temu ikona.
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Technika wytwarzania ikon:
Podobrazie:
Ikony malowano najczęściej na drewnie cedrowym lub cyprysowym.
Były to święte drzewa dla wschodniego chrześcijaństwa. Na Rusi
stosowano drewno sosnowe, jodłowe, modrzewiowe lub lipowe.
Przygotowanie deski polegało na kilkugodzinnym działaniu na nią pary
wodnej w miedzianym kotle, co usuwało składniki rozpuszczalne w wodzie.
Następnie suszono ją piecu piekarniczym i nasycano dymem, stosowano
też gotowanie desek w oleju lnianym celem wzmocnienia drewna.
W celu zabezpieczenia deski przed paczeniem się i pękaniem, od tyłu
zabezpieczano ją szpongami.
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Technika wytwarzania ikon. Podobrazie.

Poszczególne deski łączono na szerokość wykonując najczęściej spojenie proste (a). Można
jednak również deski na podobrazie łączyć wykonując spojenie na zakładkę (b) bądź na
wpust i pióro własne (c) lub pióro obce (d).

Częstą praktyką było drążenie
w odległości 2 do 5 cm od
brzegu deski wgłębienia o
głębokości kilku milimetrów,
zwane kowczegiem (arką).
Ukośne przejście między
bodiurą a kowczegiem to łuzga
(fazka).
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Technika wytwarzania ikon. Podobrazie

Najstarsze ikony były malowane przeważnie przy zastosowaniu techniki
enkaustycznej (połączenie spoiwa na bazie wosku pszczelego z pigmentem).
Od VI wieku farby te zaczęto zastępować temperą, w której spoiwem było
wino, ocet lub woda zmieszana z żółtkiem jajka kurzego (tempera jajowa).
Czynności przygotowawcze do malowania:
- gruntowanie za pomocą kredy zmieszanej z klejem,
- naklejenie na deskę tkaniny,
- nałożenie od pięciu do siedmiu warstw gruntu, gładzenie i polerowanie
gruntu pumeksem,
- złocenie (w przypadku stosowania pulmentu) i wykonania grawerunków,
- nałożenie farb i złoceń (w przypadku stosowania mikstionów olejnych),
- zabezpieczenie ikony pokostem, szelakiem, woskiem lub lakierem na bazie
oleju.
Niekiedy na gotową ikonę nakłada się sukienkę (ryzę) - odlaną w metalu albo
wykonaną z blachy techniką repusowania i zdobienia - z otworami na twarz i
ręce przedstawionych postaci , przy czym rysunek na blasze dokładnie
powtarza zasłonięte fragmenty obrazu.
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Technika wytwarzania ikon.

Ikona ukazuje piękno niebiańskie – duchowe, a nie ziemskie – materialne.
Przedstawiony świat jest celowo odrealniony, brak w nim jakiejkolwiek
trójwymiarowości, charakterystyczne jest posługiwanie się skrótem i
symbolem, a także deformacją pejzażu i elementów architektury, poprzez
stosowanie tzw. perspektywy odwróconej (rozbieżnej), w przeciwieństwie do
malarstwa zachodnioeuropejskiego, gdzie stosowana jest perspektywę zbieżna.
Złoto jest wszechobecne na ikonie, a obwiedzione nim kontury postaci świętych
i chryzografia szat (dekorowanych złotymi kreskami) wskazują na ich
„przebywanie w niebie”. Paleta barw nie jest rozbudowana, a każdy kolor ma
znaczenie symboliczne; nie ma światłocienia ani też źródła światła, bo ono jest
tematem ikony. Odrealnienie malowanej osoby (ograniczona liczba gestów,
brak śladów ludzkiego ciała pod powłoką szat, duże, nieruchome oczy) ma
ukazać jej uduchowioną, świętą naturę. Postacie przedstawione są hieratycznie
i frontalnie – zwrócone do wiernego stojącego przed ikoną umożliwiają mu
nawiązanie bezpośredniego kontaktu. Święci na ikonach unoszą się w
powietrzu; zawieszeni między niebem a ziemią pośredniczą między Bogiem a
człowiekiem.
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Ikona, piękno niebiańskie.

Ikonografia Chrystusa.
Jeszcze w II - III w. na najstarszych zachowanych sarkofagach chrześcijańskich
pojawiał się typ Chrystusa bezbrodego, przywołującego wzory dawnej,
hellenistycznej rzeźby greckiej. Wkrótce ustąpił wizerunkowi surowego i
dostojnego władcy, zasiadającego na tronie niczym cesarz.
W ten sposób dawna forma apoteozy cesarskiej zyskała nową religijną treść.
Chrystus w półpostaci lub tronujący przedstawiany był odtąd często między
literami alfą i omegą, a więc w kontekście apokaliptycznym, z przywołaniem znaku
chrismon jako oznaki triumfu i zarazem sojuszu cesarstwa z nową religią czasów
Konstantyna Wielkiego. Straż przyboczna zamieniona została na męczenników i
archaniołów.
W Bizancjum wizerunek Chrystusa Pantokratora pojawia się począwszy
od wieku IV. Doniosłe okazały się postanowienia tzw. synodu trullańskiego,
zwołanego przez cesarza Justyniana II i obradującego w Konstantynopolu w 692 r.
Kanon LXXXII wskazywał na potrzebę odejścia od symbolicznego przedstawiania
Chrystusa pod postacią (gr. typos) Baranka (J 1, 28).
O ile symbole były dopuszczalne, o tyle na obrazach Chrystus, który gładzi grzechy
świata, powinien być przedstawiany – zamiast dawnego baranka – w ludzkim
kształcie.
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Dalszy rozwój ikonografii Chrystusa został przyhamowany kontrowersjami
ikonoklastycznymi, których efektem była walka cesarzy dynastii izauryjskiej
(w latach 726-787) z ikonami jako obiektami bałwochwalczego kultu.
W konsekwencji zaprzepaszczono ogromną część dziedzictwa, niszcząc je
bezpowrotnie (na obszarach pod jurysdykcją cesarzy ikonoklastów).
W 787 r. na Soborze Nicejskim II potępiono ikonoklazm i przywrócono kult
przedstawianych na obrazach postaci. Jednak, wobec reakcji środowisk
związanych z armią, to dopiero w 843 r. kontrowersje ikonoklastyczne zostały
ostatecznie zakończone zwycięstwem obrońców ikon, świętowanym jako Triumf
Ortodoksji. Wierni kościoła Wschodniego mogli na powrót ozdabiać swe kościoły
świętymi obrazami.
Raz utrwalony schemat znalazł swoją kontynuację w monumentalnych
malowidłach świątyń chrześcijańskich pierwszego tysiąclecia, a z czasem
pojawiać się zaczął także na monetach bizantyńskich. Wynikiem tego ikonograﬁa
cesarska utożsamiła się z sakralną – to sam cesarz zyskiwał wizerunek na wzór i
podobieństwo Chrystusa.
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Rozwój ikonografii.

W X-XI wieku jednym z najbardziej powszechnych wzorów malarstwa
ortodoksyjnego stał się też wizerunek Chrystusa „nie ręką uczyniony”
(gr. Acheiropoietos), odciśnięty na płótnie (gr. To hagion mandilion).
Po upadku Cesarstwa Bizantyjskiego w 1435 r. pod naporem Turków, ośrodkiem
kultywowania malarstwa ikonowego stała się góra Athos, a malarstwo ikonowe
przeniknęło na Bałkany i Ruś.
Wizerunek Chrystusa „nie ręką uczyniony” (gr. Acheiropoietos), odciśnięty na
płótnie (gr. To hagion mandilion; mandylion w językach aramejskim, syryjskim
i arabskim oznaczał „chustę”, „ręcznik”). Twarz Chrystusa malowano na białej
chuście w ujęciu frontalnym, bez szyi i ramion, z brodą i wyrazistymi oczami.
Okalały ją długie włosy. Na popularność tego wizerunku miało wpływ odzyskanie
Edessy przez ormiańskiego dowódcę Jana Kurkuasa w czasie kampanii
syryjskiej, za panowania Romana I Lekapenosa. Po zdobyciu miasta oryginalny
Mandylion został uroczyście przeniesiony 15 sierpnia 944 r. do Konstantynopola i
stał się jedną z najcenniejszych relikwii Bizancjum. Przechowywano go w kaplicy
pałacowej Pharos, pełniącej rolę palladium miasta. Zaginął w 1204 r. po zajęciu
Konstantynopola przez krzyżowców.
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Ikonografia Zbawiciela.

Podlinniki - podręczniki malarstwa ikonowego:
Pierwsze podręczniki, w których były zilustrowane i usystematyzowane
wszystkie tematy ikonograficzne, powstały w Konstantynopolu, skąd
rozprzestrzeniły się następnie na cały obszar kultury bizantyńskiej, docierając
również do Rosji. Tam zwane były podlinnikami (teksty prawdziwe).
Znajdowały się tam wzory i schematy rozmaitych kompozycji, zawierające
najstotniejsze elementy (czy wręcz rysunki do skopiowania na deskę).
Najstarszy podlinnik rosyjski datuje się na XVI w., z XVII w. pochodzą wzorniki
Stroganowów i Siiskich. Najbardziej wszechstronnym i najsławniejszym
podręcznikiem tego typu jest pochodząca z Góry Athos grecka „Hermeneia,
czyli objawienie sztuki malarskiej” przez Dionizego z Furny, mnicha i malarza,
który w I. połowie XVIIi w. zebrał i uzupełnił stare przepisy służące dawnym
bizantyńskim mistrzom.
Przekazywane z pokolenia na pokolenie - zawierały wypróbowane
warsztatowe i ikonograficzne. Ich stosowanie zapewniało dokładne trzymanie
się kanonów poszczególnych przedstawień.
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Wzorce ikonograficzne. Podlinniki.

Ikony Zbawiciela należą do typów ikonograficznych:
1. Zbawiciel nie ręką ludzką uczyniony (Acheiropoietos, Спас
Нерукотворный).
2a. Zbawiciel Wszechmogący - Pantokrator (Господь Вседержитель).
2b. Pantokrator Najważniejszy, (Вседержитель оплечный,
Zbawiciel Najważniejszy (Спас оплечный).
2c. Zbawiciel Jasne Oko (Спас Ярое Око).
2d. Chrystus Chalkites (Христос Халкит)
Uzdrowiciel Złote Włosy (Спас Златые власы).
2e. Zbawiciel Miłosierny (Спас Всемилостивый).
3. Uzdrowiciel - Emmanuel
- Zbawiciel Emmanuel (Спас Эммануил) .
4. Zbawiciel na wysokościach (Спас в рост).
5. Zbawiciel Smoleński (Спас Смоленский).
6. Przemienienie Pańskie (Преображение Господне).
7. Zbawiciel tronujący (Спас на Престоле).
8. Zbawiciel w siłach (Спас в силах),
9. Chrystus w chwale (Христос во славе).
10. Pantokrator Ojcostwo (Вседержитель Отечество).
9. Deesis
(Деисус).
Zbawiciel
w malarstwie
ikonowym.
Typy ikonograficzne Zbawiciela.
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11. Deesis (Деисус).
12. Anioł Wielkiej Rady (Ангел Великого Совета Иисус Христос).
13. Zbawiciel Dobra Cisza (Спас Благое Молчание).
14. Zbawiciel Wielki Biskup (Великий Архиерей).
15. Król Królów (Царь царей).
16. Chwalcie Pana z Nieba (Хвалите Господа с небес).
17. Kościół Chrystusa (Церковь Христова).
18. Sofia, Mądrość Boża (София Премудрость Божия).
Chrystus Dawne Czasy (Христос Ветхий Де́н(ь)ми)
Bóg Ojciec (Бог Оте́ц) .
19. Jezus Chrystus, Król Żydowski (Царь Иудейский).
20. Dobry Pasterz (Добрый пастырь).
21. Uzdrowiciel Złote Włosy (Спас Златые власы)
22. Jeden drugiego brzemiona noście. (Друг друга тяготы носите).
23a. Nie płacz za mną Matko (Не рыдай Мене Мати).
23b. Król Chwały, Chrystus w grobie. (Царь Славы Христос во гробе).
23c. Płaszczenica ze zmarłym Chrystusem (Плащаница).
24. Chrystus Baranek Boży (Христос Агнец Божий).
Zbawiciel w malarstwie ikonowym.

Typy ikonograficzne Zbawiciela
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25. Chrystus winorośl. (Христос ,Виноградная лоза. Лоза Истинная).
26. Prawdziwy zbawiciel winorośli
(Спас Лоза Истинная, Виноградная лоза).
27. Drzewo Jessego (Древо Иессеево).
28. Zbawiciel jako połączenie hipostatyczne obrazu Trójcy Świętej
(Смесоипостасный образ Троицы).
29. Wszechwidzące Oko Boga (Всевидящее Око Божие).
30. Chrystus Dawne Czasy. Bóg Ojciec (Бог Оте́ц).
31. Zbawiciel Nieśpiące Oko (Спас Недреманное Око).
Chrystus prezentowany był również w innych scenach, np. „Wniebowstąpienie", w których
przedstawiano postać Pantokratora w otoczeniu aniołów i apostołów z Bogarodzicą. Właśnie z tego
pierwszego tematu wykształcił się typ Pantokratora jako władcy kosmosu na tle Mocy Niebieskich,
niekiedy trzymającego w dłoni kulę ziemską.
W ikonografii Zachodu wykształcił się typ przedstawienia Salvator Mundi (łac. „Zbawiciel Świata”).
To tradycyjne przedstawienie Jezusa Chrystusa, który w lewej ręce trzyma jabłko królewskie zaś
prawą błogosławi. W późniejszych epokach jabłko było niekiedy zastępowane globem uwieńczonym
krzyżem. Wizerunek ”Salvator Mundi” spotyka się zarówno w formach malarskich jak i rzeźbiarskich.
Postać Jezusa stoi lub siedzi na tronie.
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Typy ikonograficzne Zbawiciela.

1. Zbawiciel nie ręką ludzką uczyniony.
(Acheiropoietos, Спас Нерукотворный,
Нерукотворенный Убрус Господень).

Mandylion. Oblicze Chrystusa na chuście
– obraz "Nie ręką uczyniony" (gr.
Acheiropoietos) z archaniołami Rafałem
i Michałem, deska, tempera, złoto
płatkowe, ikona znad carskich wrót
ikonostasu, kon. XV/pocz. XVI w.,
zapewne warsztat malarza ikony
Chrystusa Pantoktatora z cerkwi p.w.
śś. Kosmy i Damiana w Wujskiem
(k. Krosna).

Twarz Chrystusa jest przedstawiona na desce (ręczniku), której
górne końce są zawiązane. Wzdłuż dolnej krawędzi znajduje się
obramowanie. Twarz Jezusa Chrystusa to twarz mężczyzny w
średnim wieku, o szczupłych i uduchowionych rysach, z brodą
podzieloną na dwie części, z długimi, kręconymi włosami na
końcach i z przedziałkiem. Tło jest równe, a w niektórych
przypadkach imituje fakturę płytek lub prostego muru. Twarz
Chrystusa jest przedstawiona na ręczniku, który przymocowano
do deski, po odciśnięciu od jego twarzy.
Na ikonach rosyjskich Zbawiciel nie wykonany rękami
jest zwykle przedstawiany spokojnie, z otwartymi oczami. Z
drugiej strony katolicy malują twarz Chrystusa jako cierpiącą,
czasem z zamkniętymi oczami, na głowie z koroną cierniową i
śladami krwi.

Król Edessy, Abgar, który nawrócił się na chrześcijaństwo umieścił obraz w niszy murów, po czym
zapomniano o nim. W 545 roku, podczas oblężenia miasta przez Persów, biskup Edessy otrzymał
objawienie o miejscu pobytu obrazu nie wykonanego rękami. Po rozebraniu cegieł mieszkańcy ujrzeli
nie tylko doskonale zachowaną ikonę, ale także odcisk twarzy na glinianej desce (kafelki, cyrkonie), na
której znajdował się obraz.
Zbawiciel w malarstwie ikonowym.

Zbawiciel nie ręką ludzką uczyniony.

14

2a. Zbawiciel Wszechmogący - Pantokrator
(Господь Вседержитель).
Chrystus przedstawiony jest frontalnie, odziany w
szaty typowe dla późnego antyku: purpurową
tunikę lub chiton, z narzuconym na nim
ciemnobłękitnym himationem przewiązanym białą
szarfą (lorosem). Ma surowy, majestatyczny wyraz
twarzy, proste gładkie włosy opadające na
ramiona, mały wąs i krótką brodę. Chrystus ubrany
w chiton i himation odzwierciedla wiek Chrystusa w
okresie głoszenia słowa. Ma proste, lśniące włosy
opadające na ramiona, mały wąsik i brodę, Jego
prawa ręka błogosławi, a Jego lewa podtrzymuje
zamkniętą lub objawioną Ewangelię.
Obraz Wszechmocnego zajmuje główne miejsce w
świątyni: pośrodku kompozycji Deesis, na ścianie ołtarza
lub na sklepieniu centralnej kopuły czy absydy cerkwi.
Ikonę Chrystusa Pantokratora umieszczano w świątyni
najczęściej po prawej stronie Cesarskich Wrót, co odnosiło
się do tego, że tylko przez Niego jako bramę można dojść
do Królestwa Niebieskiego.
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Ikona Pantokratora, VI w., klasztor św. Katarzyny na Synaju.
Zbawiciel w malarstwie ikonowym.

Zbawiciel Wszechmogący - Pantokrator.

Oblicze:
W postaci Chrystusa wyeksponowane jest oblicze, którego najbardziej znaczącym
elementem są oczy. Ikonę cechuje realizm postaci, twarz jest naturalna, pełna
życia, o zadumanym spojrzeniu. Artysta znakomicie formuje światłem kości
policzkowe, czoło, i skronie, ukazuje genialną asymetrię prawej i lewej części
oblicza. Podobne znaczenie ma złoty nimb wokół twarzy Chrystusa, który
symbolizuje światło, jasność, chwałę Boga. Jezus mówił: „kto Mnie widzi, widzi
Tego, który Mnie posłał. Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto we
Mnie wierzy, nie pozostał w ciemności” (J 12, 45n). Chrystus objawia nam chwałę,
odsłania nam tajemnicę Boga, przez Chrystusa doświadczamy Bożego życia.
Ewangelia:
W lewej ręce Zbawiciel trzyma księgę, ewangelię lub zwój. Początkowo malarze
ikon przedstawiali Ewangelię w większości zamkniętą, później jednak ikony z
rozłożoną otwartą księgą, w świętych kartkach możemy wyróżnić tekst. Księga jest
złożonym symbolem, który oznacza naukę, którą Jezus przekazał światu, Księgę
Życia i Objawienie Jana Teologa. Otwarta księga może zawierać fragmenty
Ewangelii: Jan 13:34; Jan 11:25,26; Jan 12:36; Mat. 11:28-30; Mat. 25:34;
Łuk.12:33-34.
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Atrybuty przedstawienia Pantokratora.

Szata Zbawiciela:
Jezus Chrystus pojawia się na swoich ikonach w strojach charakterystycznych dla
historycznego okresu jego życia - w chitonie i himationie. Chiton to szczególny
rodzaj męskiej sukienki (długa koszula). Na prawym rękawie chitonu widać klaw
- pionowy pasek symbolizujący prawdziwą czystość i doskonałość ludzkiej istoty
Chrystusa. Himation to rodzaj odzieży wierzchniej i jest prostokątem tkaniny,
który najczęściej był zarzucany na ramiona zamiast płaszcza.
Błogosławieństwo:
Wszechwładca uniesioną prawą ręką wykonuje gest błogosławieństwa. Ułożenie
palców wskazującego i środkowego nawiązują do greckiego monogramu
Chrystusa: IX = Ἰ(ησοῦς) Χ(ριστός) i odnoszą się do dwóch natur Chrystusa:
Boskiej i ludzkiej. To również nawiązanie do chrystogramu (ligatury dwóch
greckich liter „Χ” (chi) i „Ρ” (Rho) słowa ΧΡ(ιστός). Połączone trzy palce: kciuk,
serdeczny i mały symbolizują Trójcę Świętą.
Monogramy i symbole:
Zazwyczaj na ikonach znajduje się monogram Jezusa Chrystusa - litery alfabetu
greckiego IС –XС. W aureolę otaczającą głowę Zbawiciela wpisany jest krzyż z 9
cienkich kresek. Pomiędzy nimi czytane są litery OWH, co dosłownie oznacza „kto
jest”. Dziewięć kresek wyznaczających krzyż ma znaczenie Dziewięciu Chórów
Anielskich.
Zbawiciel w malarstwie ikonowym.

Atrybuty przedstawienia Pantokratora.
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2b. Pantokrator Najważniejszy,
Zbawiciel Najważniejszy
(Вседержитель оплечный,
Спас оплечный).

Wszechmogący Вседержитель (оплечный) albo
Zbawiciel Najważniejszy (Господь Вседержитель)
drewno, tempera; XIV wiek. Państwowe Muzeum
Historyczno-Kulturalne-Rezerwat „Kreml Moskiewski”
(Государственный историко-культурный музейзаповедник "Московский Кремль").
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Pantokrator Najważniejszy.

2c. Zbawiciel Jasne Oko
(Спас Ярое Око)
(od żarliwy – żarliwy, gniewny , szorstki ) to ikona
Jezusa Chrystusa , odnosząca się
prawdopodobnie do typu
ikonograficznego Wszechmogącego Zbawiciela i
wyróżniająca się szczególnie surowym,
przenikliwym wyrazem oczu.
„Wszechwidzący Pan w jednym akcie Boskiej
wizji widzi wszystkie wieki i wszystkich ludzi,
całe ich życie ze wszystkimi myślami, uczuciami,
intencjami, czynami, słowami. Straszne oko,
przed którym nic się nie ukryje!” - Jan z Kronsztadu
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Zbawiciel Jasne Oko.

2d. Chrystus Chalkites (Христос Халкит)
Uzdrowiciel Złote Włosy (Спас Златые власы).
Ikona nawiązuje do słynącego z cudów obrazu Chrystusa
(Χριστός) Antifonetesa (Άντιφωνητής) Chalkitesa (Χαλκίτης)
nad bramą Chalkis (Χαλκῆ Πύλη) w Konstantynopolu.

Chrystus Chalkites (Христос Халкит, Христос Халке) albo Zbawiciel Złote Włosy (Спас Златые
власы); Pierwszy kwartał XIII wiek drewno, tempera 58,5 х 42cm, W tle iw dolnej części twarzy
występuje wiele ubytków i otarć. W niektórych miejscach znajdują się pionowe wstawki. Pod
względem koloru i charakteru ikona kieruje się ku pomnikom kręgu jarosławskiego. Państwowe
Muzeum Historyczno-Kulturalne-Rezerwat „Kreml Moskiewski”; (Государственный историкокультурный музей-заповедник "Московский Кремль"). Ikonograficzny obraz Chrystusa, na którym
za Jego głową przedstawiono krzyż i nie ma aureoli.
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Chrystus Chalkites.

2e. Zbawiciel Miłosierny (Спас Всемилостивый).
Ikona prezentuje nie tylko niebiańską surowość, ale także
miłość, nie tylko boską wielkość, ale także ziemskie cierpienie,
litość dla grzesznej i bezradnej ludzkości…” i opisał oblicze
Chrystusa na ikona jako „nieuchwytna i tajemnicza, jak
spojrzenie sfinksa. Obraz Zbawiciela jest ciemny i ledwo
dostrzegalny (prawa ręka błogosławi, a lewa trzyma
otwartą Ewangelię.

Ikona Miłosiernego Zbawiciela. Początek XV wieku drewno , tempera . 298 × 276 cm
Воскресенский собор, Тутаев
Zbawiciel w malarstwie ikonowym.

Zbawiciel Miłosierny.
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3. Uzdrowiciel - Emmanuel
- Zbawiciel Emmanuel (Спас Эммануил)
Obraz Chrystusa w wieku dwunastu lat.
Oblicze Zbawiciela odpowiada tekstowi Ewangelii Łuk 2:43 - „A gdy miał dwanaście lat, zgodnie ze
zwyczajem przybyli do Jerozolimy na święto”).
Izajasz, najstarszy z czterech proroków Izraela Starego
Testamentu, czyta: „Tak więc Pan sam da ci znak:
„Oto Dziewica w swoim łonie urodzi i nada mu imię
Emmanuel ” (Izajasz 7:14).
Ikona Zbawiciela Emmanuela. Deska
malowana temperą. Rozmiar 15 x 18 cm.
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Zbawiciel Emmanuel.

4. Zbawiciel na wysokościach (Спас в рост)
Wyrafinowane, lekko wydłużone proporcje postaci Chrystusa,
Jego dłoni; harmonijna kolorystyka ze szlachetnymi odcieniami
kolorów; najlepsze malowidło osobiste naprawdę przekonująco
wskazuje, że pomnik ten powstał w czasach bizantyjskich.

Ikona Zbawiciela na wysokościach. drewno, lewkas, tempera 55,5 x 28,5 cm Grecja Koniec XIII - początek
XIV wieku. Państwowe Muzeum Ermitażu, Sankt Petersburg. Sprowadzony z Athos przez P. Sevastyanova w
1860 r.
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Zbawiciel Miłosierny.

5. Zbawiciel Smoleński (Спас Смоленский).

Ikona Спаситель, Сергий Радонежский,
Варлаам Хутынский - Państwowe Muzeum
Historyczne (Государственный Исторический
музей). Moskwa, połowa XVIII w. wym. 57 x 45

Władca Wszechmogący z pochylonymi mnichami
Sergiuszem z Radoneża i Warlaamem z Chutyńskiego
(Спас Смоленский - Господь Вседержитель с
припадающими преподобными Сергием
Радонежским и Варлаамом Хутынским).
Obraz błogosławiącego Chrystusa, przedstawiony w
pełnej postaci, z otwartą Ewangelią w lewej ręce, z
aniołami trzymającymi narzędzia pasji po obu jego
stronach i z klęczącymi Sergiuszem z Radoneża i
Warlaamem Chutyńskim.
W tradycji rosyjskiej ikona nazwana „Zbawiciel
Smoleńska” . Na stronie otwartej Ewangelii rzadki
tekst: «Всякъ оубо// иже испове//сть мя пред//
человеки и//сповемъ его// и азъ предъ //отцемъ
мои//мъ иже на// нбесехъ а иже//
отвержется» Do każdego więc, który się przyzna do
Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie.(Mt 10: 32-33).
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Zbawiciel Smoleńska.

6. Przemienienie Pańskie
(Преображение Господне).

Ikona Преображение Господне
Nowogród , XV w

Przemienienie Pańskie (gr. Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου καὶ
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ - Przemienienie
Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa w chwale
majestatu Jezusa Chrystusa.
Przemienienie to pojawienie się Syna, w którym Ojciec
świadczy głosem z jasnego obłoku Ducha Świętego, czyli
objawienie wszystkich Osób Trójcy Świętej. Przemiana
pokazuje, że w Jezusie Chrystusie łączą się dwie natury –
boska i ludzka. Podczas Przemienienia Boska natura
Chrystusa nie uległa zmianie, a jedynie objawiła się w Jego
ludzkiej naturze. Według Jana Chryzostoma , stało się
„aby pokazać nam transformację przyszłość naszej natury i
jego przyszłości, przychodzącego na obłokach w chwale z
aniołami .”
Symboliczne jest również pojawienie się Mojżesza i
Eliasza. W słowach Jana Chryzostoma,
„ten, który jest martwy, a drugi, który jeszcze nie
doświadczony śmierci” pojawił się w celu wykazania,
że „Chrystus ma władzę nad życiem i śmiercią, ma władzę
nad niebem i ziemią.”
25

Zbawiciel w malarstwie ikonowym.

Przemienienie Pańskie

Kształtowanie się tradycyjnej prawosławnej ikonografii Przemienienia Pańskiego zakończyło
się w IX wieku. Na ikonach Chrystus jest przedstawiony na szczycie skały, ale nie stoi na niej,
ale nad nią - jakby unosił się w powietrzu. Po obu jego stronach – także w powietrzu –
są Mojżesz i Eliasz. A pod skałą przedstawieni są apostołowie w bardzo wyrazistych pozach –
zakrywają twarze i leżą na ziemi, nie śmiejąc spojrzeć na Nauczyciela, z którego emanuje
oślepiająco jasne, nieziemskie światło. Szaty Jezusa są przedstawione jako lśniąca biel, ta
szczególna biel jest opisana we wszystkich ewangeliach synoptycznych:
- „I został przemieniony na ich oczach, a Jego twarz zajaśniała jak słońce, a Jego szaty stały
się białe jak światło. (Mt 17:2 )
- „Jego szaty stały się lśniące, bardzo białe jak śnieg, tak jak na ziemi wybielacz nie może
wybielić” (Mk 9: 3 )
- „A kiedy się modlił, Jego twarz zmieniła się, a Jego szata stała się biała, lśniąca” (Łk 9:29)
Chrystusa otacza Mandorla (ciemna aureola), na której Jezus symbolicznie przedstawiony
jest jako prosfora.
Trzy ostre promienie rozciągające się od mandorli do apostołów symbolizują „strzały
boskości”, o których mowa w irmos czwartego kanonu Przemienienia Pańskiego Jana z
Damaszku:
„Z Twojego ciała wyszły strzały Boskości. Dlatego wybrani apostołów i proroków zawołali:
Chwała Twej mocy, Panie.”
Na niektórych rosyjskich ikonach, po bokach i pod główną fabułą, umieszczano dodatkowe
wstawki - jak apostołowie z Chrystusem wspinają się na górę, jak Chrystus podnosi uczniów,
którzy upadli ze strachu, i jak oni i Nauczyciel schodzą z góry
26
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Przemienienie Pańskie.

7. Zbawiciel na tronie. (Спас на Престоле).
Tron jest symbolem Wszechświata, całego widzialnego
i niewidzialnego świata, a ponadto jest znakiem
królewskiej chwały Zbawiciela). Ikona „Zbawiciel na
tronie” jest szczególnym rodzajem wizerunku Jezusa
Chrystusa, w którym jest on przedstawiony w pełni
wzrostu siedzącego na tronie w blasku boskiej chwały
i władzy nad światem. Zbawiciel jest ubrany w
królewskie szaty. Jedna dłoń jest przedstawiona w
geście błogosławieństwa, a w drugiej trzyma
Ewangelię.

Fresk Chrystusa Błogosławionego (Спас на престоле), XI
wiek; malowidło na ścianie; katedra Protatus, Ateny, (albo
Athos), Grecja
Zbawiciel w malarstwie ikonowym.

Zbawiciel na tronie.
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8. Zbawiciel w siłach (Спас в силах):
Chrystus, ubrany w chiton i himation, siedzący na
tronie z książką, przedstawiony jest na tle czerwonego
kwadratu z wydłużonymi końcami. Kwadrat jest
symbolem ziemi. Na czterech końcach placu można
znaleźć wizerunki anioła (człowieka), lwa, cielaka i orła.
Są to symbole ewangelistów (odpowiednio Mateusza,
Marka, Łukasza i Jana), głoszących naukę
o zbawieniu na wszystkie krańce świata.
Nad czerwonym kwadratem jest napisany niebieski
owal - świat duchowy. Niebieski owal przedstawia
anioły - moce niebios (stąd nazwa). Na niebieskim
owalu znajduje się czerwony romb (symbol
niewidzialnego świata). Ikonografia ikony oparta jest
głównie na Objawieniu Jana Teologa; obraz
przedstawia Chrystusa takiego, jakim się objawi w
czasach ostatecznych.
Chrystus Pantokrator Spas w Siłach
(Спас в силах), 2 połowa XV w., Nowosielce.
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Zbawiciel w siiłach.

9. Chrystus w chwale (Христос во славе)
Chrystus w chwale VII w. Klasztor św. Katarzyny na Synaju.
Egipt. Ikonograficznie podkreślona została idea Chrystusa
Pantokratora - władcy Wszechświata. Siedzi na tęczy jak na
tronie, a ziemska sfera służy jako Jego stopa, ściśle według słów
Pana przekazanych przez proroka: „Niebo jest moim tronem, a
ziemia moim podnóżkiem” (Iz. LXV1.1). Chrystus błogosławi
wyciągniętą ręką w geście cesarskiego pozdrowienia. W lewej
ręce ma otwartą księgę, na której rozpoznaje się tylko kilka liter,
co jednak pozwala przywrócić pierwotny napis - słowa Chrystusa
„Ja jestem światłością świata” (Jan VIII, 12), co również
podkreśla ideę Kosmokratora. Sam wieczny kosmos jest
przedstawiony w postaci ciemnoniebieskiej owalnej mandorli,
wysadzanej złotymi gwiazdami.
Zgodnie z proroczą wizją (Ezech. X, 12) mandorla jest niesiona przez czterech cherubinów ze
skrzydłami zakrytymi oczami. Przedstawienie Chrystusa jako siwowłosego starca sięga dwóch
tekstów biblijnych. Pierwsza należy do proroka Daniela (Dan. VII, 9), który opisał wizję wiecznie
Narodzonego „od dawna”, innymi słowy, Chrystusa jeszcze przed Jego wcieleniem na ziemi. Drugi
tekst to słowa Jana Ewangelisty z Apokalipsy: „Jego głowa i włosy są białe jak biała fala, jak
śnieg” (Apok. I, 14), charakteryzujące Syna Człowieczego „i Najwyższego Sędziego, który pojawia
się przy końcu czasów. Siwowłosy Chrystus symbolizował wieczność Drugiej Osoby Święta Trójca,
współistotna i nieodłączna od Boga Ojca, którego Bizantyńczycy mogli sobie wyobrazić i
przedstawić jedynie na obrazie „Chrystusa Przedwiecznego”.
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Chrystus w chwale.

10. Pantokrator Ojcostwo (Отечество) .
Ojczyzna, ojcostwo – „trójjedyne bóstwo”, wariant Trójcy
(patrz przypis 1 do nr 166). „Bóg Ojciec” przedstawiony jest w
postaci siwego starca. Na kolanach lub na piersi (jeśli figura
jest w połowie długości) „Bóg Syn” jest Dzieciątkiem
Chrystusowym. W rękach dziecka lub nad jego głową „Duch
Święty” w postaci białej gołębicy w okrągłej aureoli. W
centrum na tronie siedzi Bóg Ojciec z Dzieciątkiem
Chrystusowym na kolanach. W rękach małego gołębia w
okrągłej aureoli.
Tron ma wysokie zaokrąglone oparcie. U stóp „tronu” ...
Powyżej są dwaj serafini. Po bokach wieże z Danielem i
Symeonem, postacie do połowy długości w szatach
monastycznych. W prawym dolnym rogu, na ziemi, młody
apostoł w pełnej postaci(prawdopodobnie Tomasz).

Отечество с избранными святыми. Nowogród, Druga poł. XIV w. Państwowa
Galeria Tretiakowska, Moskwa, Rosja Nr inw. 22211
Zbawiciel w malarstwie ikonowym.
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11. Deesis (Деисус).
Przedstawienie Zbawiciela, Matki Bożej i Jana
Chrzciciela Ikona Deesis (Деисус); Zbawiciel, Matka
Boża, Jan Chrzciciel; początek XVI wiek, wym.: 94 x
75 cm; materiał: drewno, lewki, tempera;
Grecja Muzeum Bizantyjskie i Chrześcijańskie, Ateny.

Ikona Deesis (Деисус); Zbawiciel, Matka
Boża, Jan Chrzciciel; początek XVI wiek,
wym.: 94 x 75 cm; materiał: drewno, lewki,
tempera; Grecja Muzeum Bizantyjskie i
Chrześcijańskie, Ateny.
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.

Deesis

12. Anioł Wielkiej Rady (Ангел Великого
Совета Иисус Христос).

Anioł Wielkiej Rady Jezus Chrystus (gr. Μεγάλης
βουλῆς ἄγγελος - (zwiastun) Wielkiego Soboru) w
kompozycji „Wizja proroków Ezechiela i Habakuka”.
Fresk kościoła Matki Bożej z Periveptos w Ochrydzie
(Macedonia) ok. 1295 r.

to szczególny typ obrazu Pana Jezusa Chrystusa
pod postacią skrzydlatego anioła, młodego, z
ochrzczoną aureolą, oparty na chrystologicznej
interpretacji mesjańskiego proroctwa z Księgi
Izajasza ( Iz 9: 6 ).
Nazywanie Jezusa Chrystusa w egzegezie
patrystycznej jest związane z tekstem listów św.
Pawła: Kol. 1, 26-28 i Ef 3, 6-12: „Wielki jest Anioł
Soboru - Ten, który obwieścił wielką radę, ukrytą
od wieków, a nie od wieków. objawione innym
pokoleniom ”( Bazyli Wielki, św. T. 2. Str. 258),
który ogłosił ludziom tajemnicę ekonomii
zbawienia.
Wizerunek A. V. S. wpłynął sztukę rosyjską XVI
wieku i ikonografia Jezusa Chrystusa „Dobra
cisza”.
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Anioł Wielkiej Rady.

13. Zbawiciel Dobra Cisza
(Спас Благое Молчание) jest Chrystusem
przed przyjściem do ludzi. I to jest jedyny obraz
Chrystusa, w którym ośmioramienna gwiazda jest
zapisana w aureoli zamiast krzyża. Gwiazdę
tworzą dwa kwadraty, z których jeden oznacza
boskość Pana, a drugi ciemność niezrozumiałości
Boskości. Przedstawiony jest Zbawiciel. w randze
anielskiej jako młody człowiek w białej dalmatyki
(płaszcz) z szerokimi rękawami. Jego ramiona są
złożone i przyciśnięte do piersi, za plecami ma
opuszczone skrzydła. Ikona przekazuje anielski
obraz Syna Bożego - Chrystusa przed wcieleniem,
Anioła Wielkiej Rady.
Спас Благое Молчание XVIII wiek. Moskwa.
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Zbawiciel Dobra Cisza.

Anioł Wielkiej Rady Jezus Chrystus (Ангел Великого Совета Иисус Христос) to szczególny typ
obrazu Pana Jezusa Chrystusa w postaci młodego skrzydlatego anioła z nimbem, oparty na
chrystologicznej interpretacji proroctwa mesjańskiego z Księgi Izajasza (Iz 9,5-6, nr LXX) o Aniele
(zwiastunie) Wielkiej Rady :
„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana
Zastępów tego dokona.”
Tekst proroctwa Izajasza (42,1-2):
„On prawo zaniesie narodom. Nie będzie krzyczał ani czynił zgiełku, nie będzie słychać głosu Jego
na ulicy. Trzciny nadłamanej nie złamie i knota tlącego nie zgasi! Prawo prawdziwe ogłosi.”
Nazywanie Jezusa Chrystusa Aniołem Wielkiej Rady w egzegezie patrystycznej jest związane z
tekstem listu św. Pawła do Kolosan (Kol. 1. 26-27):
„Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg
zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus
pośród was - nadzieja chwały.”
oraz listu do Efezjan Ef. (3. 8-12):
„Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako
Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie
tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz
wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i
Władzom na wyżynach niebieskich, zgodnie z planem wieków, jaki powziął [Bóg] w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego.”.
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Zbawiciel Dobra Cisza.

Według Księgi Malachiasza (Mal. 3: 1, w tłum. Biblii Warszawskiej):
„Oto Ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do
swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest Anioł Przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on
przyjdzie mówi Pan Zastępów.”
Bazyli Wielki głosił (Bazyli W., św. T. 2. s. 258) ogłosił ludziom tajemnicę ekonomii zbawienia:
„Wielki Anioł Rady - Ten, który ogłosił wielką radę, ukrytą od wieków i nie objawioną innym
pokoleniom.”
Dionizy Areopagita (O niebiańskiej hierarchii. 4, 4) wpłynął również na niektórych mistyków np.
Henryka Suzona, zwanego Suso:
„Ostateczna Rzeczywistość jest wieczną, niestworzoną Prawdą. Tutaj, w tej wiecznej, niestworzonej
Prawdzie, wszystkie rzeczy mają swoje Źródło wieczne i Początek. W duszy znajduje się obraz Boga,
który może wznieść się do Boskiej Esencji, czyli Źródła, i który nieskrępowany przez chmury i
zasłony stworzonych rzeczy, może kontemplować, w ciszy ciemności, w absolutnym spoczynku,
cuda Boskości.”
Oprócz mesjańskiego proroctwa Izajasza istnieją 2 źródła ikonograficzne, które wpłynęły na
ukształtowanie się tego typu obrazowego: wizerunek Pana Jezusa Chrystusa w postaci anioła
(kompozycje „Hagia Sofia - Mądrość Boża”, „Trójca starotestamentowa”) oraz tradycja zilustrowania
tych miejsc Słowa w św. Wielkanocny Grzegorza Teologa, który cytuje teofaniczne wizje z ksiąg
proroków Ezechiela (Ezechiela 1,4-28) i Habakuka (Hab. 2-3), sceny z tych wizji. Obraz Zbawiciela
Dobra Cisza odsłania więc całą teologiczną koncepcję ekonomii zbawienia. Łączy się w jeden rys.
Wiecznego Logosu-Emmanuela i Logosu wcielonego - Mądrości Bożej i ofiary Chrystusa - Baranka i
Chrystusa Kapłana, który dał ludzkości możliwość zjednoczenia się z Bogiem na łonie Kościoła i w
bezkrwawej Ofierze eucharystycznej.
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Zbawiciel Dobra Cisza.

14. Zbawiciel Wielki Biskup
(Великий Архиерей).
Zbawiciel Wielki Biskup to symboliczny
obraz Chrystusa na obraz Kapłana.
Najprawdopodobniej biblijnym źródłem ikonografii
jest Psalm 109 : „Ty jesteś Hiereusem na wieki
według porządku Melchizedeka…” ( Psalm 109: 4 )
„Ty jesteś kapłanem na wieki” to wersja Nowego
Testamentu ikony Trójcy „Chrystus
Ukrzyżowany Serafin ”, nazwanej na cześć tego
samego psalmu.
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Zbawiciel Wielki Biskup.

15. Król Królów (Царь царей).
Specjalny epitet Chrystusa, zapożyczony z
Apokalipsy ( Obj . 19:11-17 ), a także typ
ikonograficzny przedstawiający Jezusa Chrystusa
jako „Króla królów i Pana panów” ( 1
Tym. 6:15 ). Częściej takie obrazy są elementem
specjalnej kompozycji Deesis. Zazwyczaj Chrystus
jest przedstawiany w otoczeniu mandorli, w
królewskiej szacie, z wieloma diademami na
głowie, tworzącymi tiarę, z berłem zakończonym
krzyżem, w lewej ręce miecz skierowany jest z
lewego ramienia na bok ( „z ust”). Niekiedy
symboliczne atrybuty cara królów przedstawiane
są także na obrazie ikonografii mieszanej „Biskup
Wielki – Car Królów”.
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Król Królów.

16. Kościół Chrystusa
(Церковь Христова).
Kościół Chrześcijański rozumiany jest jako
wspólnota dawnych i współczesnych
chrześcijan, stanowiąca mistyczne „Ciało
Chrystusa”, którego „Głową” jest Chrystus.
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Kościół Chrystusa

17. Chwalcie Pana z Nieba
(Хвалите Господа с небес).
Złożona kompozycja ikonograficzna
ilustrująca psalm 148 . Górna część poświęcona
jest śpiewowi nieba, w centrum którego
znajduje się siedzący na tronie Chrystus w
otoczeniu aniołów. Poniżej grupy proroków,
apostołów, świętych i wszystkich
sprawiedliwych ludów, poniżej - bestie realne i
mityczne.
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Chwalcie Pana z Nieba.

18. Sofia, Mądrość Boża
(София Премудрость Божия).
Symbolizuje zjednoczenie Niebiańskiego i ziemskiego
Kościoła poprzez wcielenie Syna Bożego – Mądrości
Bożej.
Ikona „Zofia Mądrości Bożej” świadczy o spełnieniu
się starożytnego proroctwa. Nazwa ikony pochodzi z
Księgi Przysłów Salomona: „Mądrość stworzyła
sobie dom i wzmocniła siedem filarów”.
Ikona wskazuje na Jezusa Chrystusa jako Mądrość
Bożą, ponieważ w tłumaczeniu z greckiego Sophia
oznacza po prostu „mądrość”.
Ale pojęcie „Dom” symbolizuje Najświętszą
Theotokos, w którą wcielił się Syn Boży. Warto
zauważyć, że na nim szczególne znaczenie
symboliczne przypisuje się liczbie siedem, która
wyraża pełnię Pana.
Sofia, Mądrość Boża (София Премудрость Божия) Karelia (Obonezhie) drewno, gesso,
tempera. 110,5x79 cm Podobne obrazy Zofii Mądrości były popularne w rosyjskim malarstwie ikon
z XVI-XVII wieku. Niezwykłym detalem pomnika są czerwone tkaniny szat aniołów, które tworzą
niejako obcasy niebiańskiego łuku. Najwyraźniej jest to efekt dekoracyjnej interpretacji obrazu
firmamentu w postaci zwoju z widoczną stroną „odwrotną”.
Zbawiciel w malarstwie ikonowym.

Sofia, Mądrość Boża.
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19. Jezus Chrystus Król Żydowski
(Царь Иудейский).
Kompozycja pochodzenia katolickiego, przedstawiająca
Chrystusa w koronie cierniowej i purpurowej szacie. Ręce
Zbawiciela są związane, w prawej ręce jest laska. Źródłem
nazwy i ikonografii jest ewangeliczna scena profanacji
Chrystusa przez rzymskich żołnierzy (Mt 27: 27-30 ).
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Jezus Chrystus Król Żydowski.

20. Ukrzyżowanie Chrystusa
(Распятие Иису́са Христа́)

Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa to egzekucja Jezusa
Chrystusa przez ukrzyżowanie, epizod wieńczący jego mękę i
poprzedzający pogrzeb oraz zmartwychwstanie Chrystusa.
Według relacji ewangelistów przy ukrzyżowaniu Jezusa
obecni byli:
• Maryja, matka Jezusa Chrystusa
• Autor Ewangelii Jana (Jezus powierzył mu opiekę nad
matką: „Jezus widząc tu Matkę i ucznia, którego kochał,
mówi do Matki: Niewiasto, oto syn twój . uczeń: oto Matka
twoja i od tego czasu ten uczeń zabrał Ją do siebie ”
( Jan 19: 26-27 );
• Maria Magdalena,
• Maria Kleopowa,
• Dwóch złodziei ukrzyżowanych po obu stronach Jezusa,
• żołnierze rzymscy pod wodzą setnika, zwanego
w apokryfie Longinusem,
• Lud, arcykapłani i uczeni w Piśmie, którzy szydzili z Jezusa.
Charakterystyczną cechą obrazu Ukrzyżowania w tradycji katolickiej są obie stopy Chrystusa skrzyżowane
i przebite jednym gwoździem. W tradycji prawosławnej Chrystus jest ukrzyżowany na czterech
gwoździach: obie ręce i stopy są przybite własnym gwoździem a dłonie Chrystusa są zawsze otwarte.
Rzeźbiarski wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa (zob. Ukrzyżowanie ) jest tradycyjnym atrybutem
dekoracji cerkwi zachodnich, w cerkwi w cerkwi tradycyjnie używa się rzeźbionych drewnianych
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Ukrzyżowanie Chrystusa.

21. Dobry Pasterz (Добрый пастырь).
Dobry Pasterz to symboliczne imię i obraz Jezusa
Chrystusa, zapożyczone ze Starego Testamentu i
powtórzone przez Chrystusa w Nowym
Testamencie w alegorycznym opisie jego roli
nauczyciela. Jezus jest przedstawiony jako młody
pasterz bez brody z laską , otoczony pasącymi się
owcami lub, zgodnie z przypowieścią ewangeliczną ,
z zagubioną owcą rzuconą na ramiona ( Łk 15: 3-7 ).
Było szeroko rozpowszechnione we wczesnej sztuce
chrześcijańskiej, a następnie zanikło. Pojawia się w
malarstwie ikon w regionach pod wpływem
Zachodu.
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Dobry Pasterz.

22. Jeden drugiego brzemiona noście.
(Друг друга тяготы носите).
Słowa Apostoła Pawła: „Jeden drugiego brzemiona
noście, a tak wypełnijcie prawo Chrystusowe”.
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Jeden drugiego brzemiona noście.

23a. Zbawiciel, Nie płacz za mną Matko. 23b. Król Chwały, Chrystus w grobie.
(Не рыдай Мене Мати)
(Царь Славы Христос во гробе).
Kompozycja ikonograficzna przedstawiająca
półpostać Chrystusa nagiego do pasa,
z opuszczoną głową.
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Zbawiciel, Nie płacz za mną Matko

23c. Płaszczenica (Плащаница).
Płaszczenica, (gr. Επιτάφιος, cs. Плащаница) to wykonane na płótnie przedstawienie
zmarłego Chrystusa.

Płaszczenica, cerkiew p. w. św. Michała Archanioła w Dubnem.
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Zbawiciel, Nie płacz za mną Matko

24. Chrystus Baranek Boży
(Христос Агнец Божий)
Agnus Dei, czyli Potiriokalimma, nosi welon, który
przykrywa kielich podczas sprawowania sakramentów
świętych . Przedstawia baranka i służy jako
emblemat całunu Chrystusa .

Chrystus Baranek Boży (Христос Агнец
Божий), Oto Baranek (Се Агнец).
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Chrystus Baranek Boży.

25. Chrystus winorośl.
(Христос ,Виноградная лоза.
Лоза Истинная).
Obraz, którego ikonografia ma wiele
znaczeń. Po pierwsze, alegorycznie
przypomina ofiarę Zbawiciela. Po drugie,
przedstawia drzewo Kościoła, na czele
którego stoi jego założyciel. Po trzecie,
odsyła kontemplujących obraz do jednej
z przypowieści Jezusa Chrystusa.
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Chrystus winorośl

26. Prawdziwy zbawiciel winorośli.
(Спас Лоза Истинная, Виноградная лоза).

Prawdziwy zbawiciel winorośli Спас
Лоза Истинная (Виноградная лоза),
Drzewo Jessego (Древо Иессеево),
Rozmiar: 39 x 35 cm; Muzeum
Bizantyjskie i Chrześcijańskie, Ateny;
druga połowa XVI wieku.

Prawdziwy zbawiciel winorośli to rzadki typ
ikonograficzny, który przedstawia Chrystusa zgodnie
ze słowami Ewangelii : „Ja jestem prawdziwą winoroślą, a
Mój Ojciec jest hodowcą winorośli”
( J 15: 1 ), „Ja jestem winoroślą, wy pęczek ” ( J 15: 5 ).
We wczesnych wersjach ( XV wiek ) Chrystus otoczony jest
winoroślą, na której gałęziach przedstawiona jest Matka
Boża , Jan Chrzciciel i apostołowie (to znaczy, że fraza
ewangeliczna jest przekazywana dosłownie). W
późniejszych (XVII-XVIII w.) Wersjach Eucharystii na
winorośli rosnącej w rękach lub z perforowanego żebra
Zbawiciela kiść winogron , którą Chrystus wyciska
do kielicha . Z kompozycji symboliczno-alegorycznej
przechodzi w dydaktyczno-budującą.
W wersji greckiej ikona jest oznaczona jako „ Άμπελος ”,
w znaczeniu „winorośl”.
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Prawdziwy zbawiciel winorośli

27. Drzewo Jessego (Древо Иессеево)
Drzewo Jessego to wątek ikonograficzny, który jest
alegorycznym przedstawieniem genealogii Jezusa
Chrystusa. Wizerunek „Drzewa” znajdujemy zarówno w
malarstwie ikon, jak iw wykonaniu fresku i
mozaiki. Pojawienie się kompozycji w formie „Drzewa”
związane jest z wersami z Księgi Izajasza:
„I wyrośnie gałązka z korzenia Jessego, a gałązka
wyrośnie z jego korzenia” (Izajasza 11:1 ). Kompozycja
ukazuje ciągłość Starego i Nowego Testamentu, opartą
na genealogii Jezusa Chrystusa podanej w Ewangelii
Mateusza ( Mt 1,1-17). Najwcześniejsze znane obrazy z
Genealogii Chrystusa pochodzą z IX w. i należą do sztuki
zachodnioeuropejskiej.

Ikona często przedstawia Jessego leżącego na ziemi, z
którego klatki piersiowej wyrasta drzewo genealogiczne
z wizerunkami przodków Chrystusa w medalionach.
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Drzewo Jessego

28. Zbawiciel jako połączenie hipostatyczne
obrazu Trójcy Świętej

(Смесоипостасный образ Троицы).

Zbawiciel jako połączenie hipostatyczne
obrazu Trójcy Świętej (Смесоипостасный
образ Троицы). Nieznany mistrz z Tobolska
(Zachodnia Syberia. Z kolekcji "Syberyjska
Ikona". Omsk

Ikonia „Trójca mieszana-hipostatyczna” przedstawia na
jednej głowie trzy identyczne twarze Boga. Twarz
trójtlicowa miała cztery oczy (dwoje oczu twarzy
środkowej to oczy i boczne), trzy nosy i trzy usta. Ciało
na obrazie było jedno. Nieznany malarz ikon chciał
więc oddać fakt, że Trójca Święta jest jedna i
niepodzielna.
W chrześcijaństwie hipostaza jest rozumiana jako
istota bytu, a Cerkiew Prawosławna twierdzi, że Jezus
Chrystus jest „wzbogacony przez naturę, ale nie przez
hipostazę”. Jedność hipostaz Boga została w bardzo
oryginalny sposób odzwierciedlona w mieszanych
hipostatycznych średniowiecznych ikonach.. Bóg Ojciec
jest pierwszą hipostazą Trójcy Świętej, Bóg Syn jest
drugą, a Duch Święty jest trzecią. Jedność hipostaz
Boga została w bardzo oryginalny sposób
odzwierciedlona w mieszanych hipostatycznych
średniowiecznych ikonach.
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Zbawiciel jako połączenie hipostatyczne obrazu Trójcy Świętej

Na ikonie „Trójca mieszana-hipostatyczna” na jednej
głowie znajdowały się trzy identyczne twarze Boga.
Twarz trójlicowa miała cztery oczy (dwoje oczu twarzy
środkowej to oczy i boczne), trzy nosy i trzy usta. Ciało
na obrazie było jedno. Nieznany malarz ikon chciał
więc oddać fakt, że Trójca Święta jest jedna i
niepodzielna.
Ikony Trójcy hipostatycznej rozpowszechniły się wśród
katolików Europy Zachodniej w XIII-XVI w. Ale w Rosji
były też ikony mieszane hipostatyczne. Szczególnie
znana jest ikona mieszana hipostatyczna „Św. Trójcy”
nieznanego mistrza tobolskiego datowana na 1729 r.
Przez kilkadziesiąt lat trójlicowy wizerunek Trójcy
zajmował zaszczytne miejsce nad bramami głównej
katedry triumeńskiej – Zwiastowania. Później ikona
została usunięta z bram i przeniesiona do klasztoru
Novo-Trukhvin, a dziś znajduje się w muzeum
regionalnym w Swierdłowsku.
Ikona Смесоипостасная троица»
W Europie ikony mieszane hipostatyczne zostały zakazane na Soborze Trydenckim (pocz. XVI
w.). Praktyka malowania mieszanych i hipostatycznych ikon Trójcy została ponownie zakazana
w 1628 r. dekretem papieża Urbana VIII. W Rosji zakaz mieszanych ikon hipostatycznych został
wprowadzony w 1764 r. przez Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
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29. Wszechwidzące Oko Boga
(Всевидящее Око Божие)
„Wszystkowidzące Oko Boga” to symboliczna i
alegoryczna kompozycja oparta na słowach Pisma Świętego
o czujnym, wszechwidzącym i wszechwiedzącym Chrystusie
Wszechwidzące oko - składa się z czterech koncentrycznych
okręgów. Cztery promienie wychodzą z mniejszego
środkowego koła. Wewnątrz znajduje się wizerunek
Emmanuela (błogosławiącego Chrystusa). Napis na
okręgu: „Oczy moje są zwrócone ku wiernej ziemi, aby były
ze mną” (Psalm 100: 6 ). Drugie koło przedstawia twarz z 4
oczami. Napis na okręgu: „Wielbi dusza moja Pana i raduje
się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, że spojrzał na
Chrystus Dawne czasy [Ветхий Де́ н(ь)ми];
fresk z XIV wieku. z Ubisi w Gruzji
pokorę Swojego Sługi” (Łk 1, 46-48 ).
Matka Boża wznosi się nad trzecim kręgiem... Napis na okręgu: „Węgiel Izajasza ukazał słońce
z łona Dziewicy, wschodzące w ciemności, oświecające złudzoną roztropność”.
Czwarty okrąg przedstawia gwiaździste niebo. Nad obrazem Matki Boskiej znajduje się
oburącz błogosławieństwo przedstawiające hostie z aureolą w postaci ośmioramiennej
gwiazdy. Wokół niego okrąg z napisem: „Święty, święty, święty, Pan Zastępów, napełnij niebo
i ziemię Twoją chwałą” (Iz 6: 3 ). Na końcach czterech promieni wychodzących z mniejszego
koła znajdują się wizerunki 4 skrzydlatych zwierząt z aureolami (orzeł, cielę, lew, człowiek) symbol 4 ewangelistów.
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Wszechwidzące Oko Boga

Wokół zwierząt znajdują się inskrypcje wyjaśniające: Mateusz jest reprezentowany przez
anioła, ambasadora Pana; Marek orła (leć do nieba); Łukasz cielę, a Jan przez lwa (złożył
go w grobie). Rzadziej przedstawiano wizerunki samych ewangelistów.
Ikona przedstawia okrąg, złożony koncentrycznie z czterech o różnych okręgów.
Pierwszy, centralny i najmniejszy okrąg, z czterema promieniami wychodzącymi z niego na
brzegi ostatniego koła: tutaj Jezus Chrystus Emmanuel błogosławi oburącz, a raczej prawą
ręką, a w lewej trzyma zwój; wokół głowy nimb z napisem chrzcielnym. Promienie
wychodzące z kręgu z Jezusem Chrystusem kończą się poza dużym kręgiem, przed
wizerunkami czterech ewangelistów lub ich symbolami.
Drugi okrąg, większy, przedstawia niejako twarz osoby, na której umieszczone są 4 oczy,
jeden nos i jedne usta. Napis na kręgu: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duchem moim
w Bogu, moim Zbawicielu”. Są wyrazem związku, jaki można prześledzić między
rzeczywistością duchową a ziemską.
Trzecie koło jest bardziej rozbudowane. Powyżej opisanego powyżej drugiego koła i napisu
Najświętsza Panna z podniesionymi rękoma z napisem MP.FU nad Nią. Sam krąg przecina
mnóstwo gęstych promieni emanujących ze środka głównego Słońca Prawdy - Jezusa
Chrystusa, po prawej i lewej stronie, o którym jest napisane: „Moje oczy są zwrócone na
wiernych, zasadzić ziemię. ty." Napis na okręgu: „Węgiel Izajasza ukazał słońce z łona
Dziewicy, wschodzące w ciemności, dając oświecenie tym, którzy oszukali roztropność”.
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Wszechwidzące Oko Boga

Czwarty okrąg, największy, przedstawia gwiaździste niebo z trzema serafinami i inskrypcjami
na okręgu naprzeciw nich: „Serafin jest słowem Boga” lub czterech aniołów jest
przedstawionych w polu ikony, z których dwa mają zwoje na dole. Nad trzecim okręgiem i
głową Matki Bożej znajduje się niejako w koronie całej ikony krąg ścięty poniżej, w którym
„Niebo niebieskie” jest uosabiane z trzema serafinami, spoglądającymi z bojaźnią i drżeniem
na Pana Zastępów, który błogosławi obiema rękami; Wydając od Niego Duch Święty zstępuje
w postaci gołębicy na głowę Najświętszej Maryi Panny.
Dodatkowo u dołu znajdują się dwa anioły, na których umieszczono ramkę na napis z nazwą
ikony. Wszechwidzące Oko, wyraża ideę wszechwiedzy Pana, który jest przyrównany do
słońca, jako źródła światła, a metoda poznania boskiego - oko: Oko Boga, to jest umysł
Boga.
Wizerunek słońca z twarzą człowieka na ikonie ma wielkie znaczenie, ponieważ w jego
centrum jest przedstawiony Bóg-człowiek Jezus Chrystus, to jest sprawiedliwe słońce z łona
Najczystszej Dziewicy, natchnienie Ducha Świętego; jako człowiek urodził się na ziemi, jako
Bóg - narodził się przed wiekiem Ojca. Wcielenie i wieczne narodzenie od Pana i Ojca
Światłości są wyrażone na ikonie przez obrazy Boga Ojca i Ducha Świętego z nieba zstępujące
na głowę Najświętszej Dziewicy w niebie oraz przez oświecający obraz Jezusa Chrystusa. cały
świat i trwając wiecznie z Kościołem, który założył na ziemi, aż do końca wieku.
Ikona Wszechwidzącego Oka Boga prezentuje więc: - Jezusa Chrystusa, który obserwuje
wszystkich żyjących ludzi, niektórym z osobna stara się pomóc, promieniując na nich swoim
dobroczynnym światłem; - Matkę Boską, która jest stróżem i opiekunem ludzi oraz - Boga
Ojca, głównego rozjemcę i stwórcę wszelkiego życia na ziemi.
Zbawiciel w malarstwie ikonowym.

Wszechwidzące Oko Boga.
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30. Chrystus Dawne Czasy.
Bóg Ojciec (Бог Оте́ц).

Chrystus Dawne czasy [Ветхий
Де́н(ь)ми]; fresk z XIV wieku. z Ubisi
w Gruzji.

W malarstwie ikonowym - symboliczny ikonograficzny
obraz siwowłosego starca w mandorli jako Jezusa Chrystusa
lub Boga Ojca. Przedstawia Stwórcę w momencie objawienia
podczas stworzenia świata.
Tekst wizji proroka Daniela: „Patrzałem, aż postawiono trony, a
Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a
włosy Jego głowy jakby z czystej wełny … oto na obłokach nieba
przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i
wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie,
chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy
i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie
przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.”
(Dn 7: 9-14)
Tak więc, gdy Jednorodzony pojawił się na podobnym do nas
obrazie, wtedy Ojciec również otworzył księgi, przestał osądzać
winnych grzechu i zostawił wreszcie odważnych ludzi, aby
zostali wpisani na spis, zapisani w niebiańskie twarze i
zachowani w pamięci Boga”.
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Zbawiciel w malarstwie ikonowym.

Chrystus Dawne Czasy. Bóg Ojciec.

31. Zbawiciel Nieśpiące Oko
(Спас Недреманное Око)
Chrystus Drzemiący (Христос Анапесон)
to szczególny typ ikonograficzny,
przedstawiający Chrystusa w postaci młodzieńca
leżącego ukośnie na łóżku z otwartymi oczami,
opierającego głowę prawą ręką. Przed nim Matka
Boża i Anioł , nad łóżkiem lecący anioł
z instrumentami namiętności . Jako tło najczęściej
używany jest kwitnący ogród. Ikona pojawiła się w
XIV wieku. na górze Athos.

Nieśpiące oko (Недреманное око) Osoby: Zbawiciel
Emmanuel, Matka Boża, anioł; wym.: Rozmiar: 39,4
x 66,5 x 4,4 cm Materiał: drewno, tempera;
Pierwsza połowa XVII wieku; Kościół Jana Chrzciciela
z klasztoru Jana Chrzciciela w Bigorskim, Gostivar.
Macedonia
Zbawiciel w malarstwie ikonowym.
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Zbawiciel, Nieśpiące Oko.

Podpisy na ikonach:
Ikonowym wizerunkom i przedstawionym scenom towarzyszą podpisy
w formie abrewiacji lub pełnych tytułów, które stoją na straży kanonu,
uwierzytelniając podobizny z pierwowzorem.
Na ikonach Chrystusa i Bogarodzicy są one zawsze greckie, niezależnie od
miejsc, w którym powstały. Więź obrazu z napisem to jedna z istotnych cech
malarstwa ikonowego, pogłębia sens ikony, wiarygodność przedstawienia.

Po bokach sigle: IC XC
= Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς
- Jezus Chrystus.
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Podpisy na ikonach.

Usytuowanie ikon Zbawiciela na ikonostasie na przykładzie cerkwi karpackich.
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Zbawiciel na ikonostasie.

Usytuowanie ikon Zbawiciela na ikonostasie.
Cerkiew p. w. św. Paraskewy w Czyrnej.
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Zbawiciel na ikonostasie.

Boczny ołtarz w stylu barokowym
(XIX w.) z przedstawieniem
Chrystusa Błogosławiącego –
Pantokratora.
Cerkiew prawosławna p. w. św.
Narodzenia Bogurodzicy w Łosiu.

Mandylion. Cerkiew p. w. św. Dymitra
w Leluchowie.
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Zbawiciel Pantokrator (ołtarz boczny). Mandylion.

Metalowe ikony podróżne staroobrzędowców:
W rosyjskiej sztuce kościelnej odrodzenie metaloplastyki nastąpiło na przełomie XVII i XVIII
wieku. W tym czasie produkcja odlewanych ikon i składanych, różnych krzyży stała się
specjalnością prawie wyłącznie staroobrzędowców. Wyjątkiem była produkcja krzyży
piersiowych, które nadal były odlewane w warsztatach oferujących swoje wyroby rządzącemu
Kościołowi.
Rozprzestrzenianie się ikon odlewanych u staroobrzędowców, przy prawie całkowicie obojętnej
na nie postawie oficjalnego Kościoła, tłumaczy się przede wszystkim historycznymi
uwarunkowaniami egzystencji staroobrzędowców. Przez dwa i pół wieku staroobrzędowcy byli
brutalnie prześladowani przez władze państwowe, nie mogąc otwarcie budować swoich
kościołów i klasztorów. Staroobrzędowcy – bezpopowcy byli przekonani, że duchowe wstąpienie
Antychrysta już miało miejsce, dlatego prawdziwy kościół jest prześladowany. Przekonanie to
znalazło swój skrajny wyraz w ideologii pielgrzymów. Ikon nie można było dotykać gołymi
rękami, albo ich zawieszać. Panowało powszechne przekonanie, że ikony „widzą i słyszą”. Ikony,
nazywane często „bogami” uważane są przez starowierców za największą świętość, za relikwie
niemal - nimi wypełnione jest niebo. Ciągłe przenoszenie dużych ikon kościelnych w nowe miejsce
było trudne. Nieporęczne ikony spadały, pękały, kruszyła się warstwa farby, trudno było je ukryć
podczas ciągłych rewizji. Odlewane ikony okazały się bardziej odpowiednie do warunków
ciągłego wędrowania. Dlatego właśnie w kręgu bezpopowców, kwitnie odlewnictwo miedzi.
Odlewy z miedzi różnią się znacznie od odlewów przedmongolskich (np. w staroobrzędowych
manufakturach np. nie odlewano księżyców charakterystycznych dla przejścia od pogaństwa do
chrześcijaństwa z przymocowanymi do nich krzyżami, okrągłych zawieszek w kształcie krzyża, w
których znak krzyża został wpisany w starożytny symbol słoneczny.
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Metalowe ikony staroobrzędowców.

Porzucono również serpentyny pospolite w erze przedmongolskiej i wczesnej postmongolskiej.
Jednocześnie tematykę wzbogaciła mnogość przedstawień znanych ze zwykłego malowania
ikon - reprodukowana w odlewach miedzianych.
• Zbawiciel Dobrej Ciszy (Спас Благое
Молчание), (Anioł Wielkiej Rady (Ангел
Великого Совета) Rosyjski odlew
miedziany. XIX wiek; 85 mm x 66
mm; 153 mm x 131 mm. Miedziany odlew
Staroobrzędowców przedstawia skróconą
wersję Św. Sofii, znanej w ikonografii od
XVII wieku pod nazwą „Zbawiciel Dobrej
Ciszy” („Спас Благое Молчание”).
• Brązowa ikona z Chrystsem
Pantorkatorem, XX w. (Церковноархеологический кабинет).11

„Dobra Cisza” jest symbolem niewypowiedzianego, braku manifestacji i ucieleśnienia. Miedziany
odlew staroobrzędowców przedstawia skróconą wersję Mądrości Bożej znanej w ikonografii od
XVII wieku pod nazwą „Zbawiciel Dobra Cisza” („Спас Благое Молчание”). Milczenie Chrystusa
jako św. Sofii jest symbolem Logosu sprzed Wcielenia. Tak więc ikona „Zbawiciel Dobrej Ciszy”
jest obrazem Jezusa Chrystusa przed Jego Wcieleniem. Obraz „Dobra Cisza” przedstawiający Sofię
- Mądrość Boską, w nowogrodzkiej wersji, to uskrzydlony anioł z twarzą młodej dziewicy z
nimbem w kształcie gwiazdy wpisanym w okrąg, ubrany w królewską dalmatykę, z rękami
skrzyżowanymi na piersi. W odlewach obraz ten pojawia się dopiero pod koniec XVIII wieku.
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Metalowe ikony staroobrzędowców. Ikona Dobra Cisza.

Podsumowanie:

Ikona ukazuje piękno niebiańskie – duchowe, a nie ziemskie – materialne.
Podobrazie stanowi deska lita lub łączona z kilku desek odpowiednio przygotowana do
malowania.
Ikonografia Zbawiciela w sztuce chrześcijańskiego wschodu jest niezwykle rozbudowano.
Zaprezentowano zaledwie 31 typów przedstawień, które nie wyczerpują tematu.
Sześć głównych typów ikonograficznych to:
- Zbawiciel nie ręką ludzką uczyniony (Acheiropoietos).
- Zbawiciel Wszechmogący (Pantokrator)
- Zbawiciel na tronie.
- Zbawiciel w siłach.
- Uzdrowiciel-Emmanuel.
- Zbawiciel Dobra Cisza.
Ukazano rozmieszczenie ikon Zbawiciela na ikonostasie na przykładzie cerkwi karpackich.
Wspomniano również o metalowych ikonach podróżnych staroobrzędowców.
Sławomir Fałek
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Podsumowanie.

