
Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego  

Kol 1, 15 

IKONA 



Ikona – gr. eἰκών: obraz, wizerunek; 

obraz sakralny, integralnie związany  

z liturgią, ukształtowany w kręgu sztuki 

bizantyjskiej, wyobrażający osoby 

święte, sceny biblijne lub liturgiczno–

symboliczne. Pierwowzorem ikon mogły 

być grobowe portrety fajumskie lub 

wczesnochrześcijańskie malarstwo 

katakumbowe  





Filioque – łac. „i od syna”  
 

• formuła teologiczna wyrażająca myśl, że Duch Święty 

pochodzi od Ojca i Syna. To sformułowanie zostało 

przyjęte przez zachodnią tradycję kościelną i 

wprowadzane do nicejsko-konstantynopolitańskiego Credo 

– co spotkało się ze sprzeciwem ze strony Kościoła 

wschodniego, który przyjmuje formułę, że Duch Święty 

pochodzi tylko od Ojca  

 

• spór o Filioque był jedną z przyczyn, która przesądziła 

o powstaniu schizmy wschodniej w 1054 roku 



Chrystus Pantokrator,  klasztor św. 

Katarzyny na Synaju, VI w.  

Św. Piotr, klasztor św. 

Katarzyny na Synaju, VI w. 



Portrety fajumskie, II w. n. e 



Chleb i ryba, katakumby Kaliksta, Rzym, 

III w.  

Pasterz, katakumby Domitylli, Rzym, II w. 



Moschoforos, Muzeum Akropolu, 570 - 560 p.n.e. 

Moschoforos – gr. niosący jagnię, typ 

przedstawienia mężczyzny niosącego 

jagnię na ramionach, z okresu 

archaicznej sztuki greckiej,   

VI w. p. n. e.  



Dobry Pasterz, IV w., Muzeum Watykańskie 





Acheiropoietos  

 

gr. „nie ręką ludzką 

uczynione”, 

przedstawienie Jezusa 

Chrystusa powstałe  

w sposób 

nadprzyrodzony, bez 

udziału człowieka, 

poprzez odbicie 

wizerunku twarzy na 

chuście lub całunie.  



Mandylion –  

gr. chusta, przedstawia 

oblicze Chrystusa 

wpisane w nimb 

krzyżowy, ukazane na 

białej chuście, 

przymocowanej za dwa 

górne rogi. Centralnym 

elementem kompozycji 

jest zamyślone, niekiedy 

surowe, ale też 

miłosierne Oblicze 

Zbawiciela 



Historia obrazu z Edessy, V w.  

Legenda o królu Abgarze 







Veraicon - 

przedstawia oblicze 

Chrystusa, którego 

twarz według 

tradycji odbiła się na 

chuście  

św. Weroniki 





Podstawy teologii ikony 

  stworzenie człowieka na obraz 

Boży  człowiek ikoną Boga  

 

  Chrystus obrazem Boga  

(Kol 1, 15) 

 

  dogmat o wcieleniu  ikona jako 

wyznanie wiary, że Słowo stało się 

ciałem  

 

  przebóstwienie człowieka 

(theosis) 



Przemienienie jest 

wydarzeniem modlitwy; 

widzialne staje się to, co 

dokonuje się w rozmowie 

Jezusa z Ojcem: 

wewnętrzne przenikanie 

Jego bytu przez Boga, 

które staje się czystym 

światłem. W swym 

zjednoczeniu z Ojcem, 

sam Jezus jest światłem 

ze światłości. 

 

Benedykt XVI  



Ikona jako wyznanie wiary, że Słowo stało się ciałem 

Jest jeden i ten sam Syn, Pan nasz 

Jezus Chrystus, doskonały w 

Bóstwie i doskonały w 

człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i 

prawdziwy człowiek, złożony z 

rozumnej duszy i ciała, współistotny 

Ojcu co do Bóstwa, współistotny 

nam co do człowieczeństwa, "we 

wszystkim nam podobny oprócz 

grzechu"  

 

Sobór chalcedoński, 451 r.  



 Ikonoklazm (obrazoburstwo) 

– gr. eikōn: „obraz"; klao: 

„łamać”, ruch sprzeciwiający 

się kultowi obrazów  

w VIII – IX w.  

 

 Św. Jan Damasceński – 

twórca ortodoksyjnej teologii 

obrazów; to nie obrazy (deska 

i farba) są czczone, ale 

przedstawione na nich 

archetypy, o których ikony 

mają jedynie przypominać  



Kanon ikonograficzny 

 Sobór nicejski II (787 r.) - kompozycja obrazu religijnego nie może 

zależeć od artystów, ale ma się opierać na zasadach sformułowanych 

przez Kościół i Tradycję 

 

 Hermeneia -  podręcznik malarstwa ikonowego, zawierający 

szczegółowe przepisy technologiczne, wzorce ikonograficzne oraz 

teologię ikony, co miało na celu zachowanie tradycyjnego sposobu 

obrazowania ikon oraz prawidłowego kultu 

 

  Kanon nie ogranicza ducha twórczego, ale zapewnia zgodność z 

Tradycją Kościoła, chroni przed niespójnością formy i treści  

 

  Język ikony: 

a.  gesty 

b.  kolory 

c.  sposób przedstawienia scen 

d.  zasady użycia materiałów  



Oddajemy hołd Bogu, gdy czcimy księgi, dzięki którym 

słyszymy Jego słowa. Podobnie dzięki malowanym 

podobiznom oglądamy odbicie Jego kształtu cielesnego, 

Jego cudów i ludzkich działań. Uświęcamy się, przeżywamy 

pełnię wiary, radujemy się, wielbimy, czcimy, oddajemy hołd 

Jego kształtowi cielesnemu.  

 

I oglądając Jego kształt cielesny docieramy myślą, jak to 

tylko możliwe, również do chwały Jego boskości. Ponieważ 

mamy podwójną naturę, będąc złożeni z duszy i ciała, nie 

możemy dotrzeć do rzeczy duchowych w oderwaniu od 

cielesnych. W ten sposób przez kontemplację cielesną 

dochodzimy do kontemplacji duchowej. 

 

Św. Jan z Damaszku 



Pisanie ikon : 

 

γράυω – gr. grafo – piszę, 

maluję 

 

• głosić i uobecniać za 

pomocą kolorów i form to, 

co Ewangelia opisuje 

słowami – ikona posiada 

konkretny język, w którym 

litery i słowa zastępuje się 

kolorem i gestem 



 Ikona rodzi się z modlitwy i 

do niej prowadzi 

 

Nie chodzi o to, by ukazać 

rzeczy naturalne, ale naturę 

rzeczy 

 

 Ikona nie tyle ilustruje 

wydarzenia, ale ukazuje ich 

teologiczną prawdę, która jest 

piękna  

 



Czy coś jest piękne dlatego, że 

mi się podoba, czy też dlatego mi 

się podoba, bo jest piękne?  



Masaccio, Trójca Święta, kościół Santa Maria Novella, 

Florencja 

Quattrocento – pojęcie odnoszące się do XV 

wieku w sztuce włoskiej, „wstęp” do renesansu 





Perspektywa odwrócona 



narracyjna hierarchiczna 



kowczeg 

pole 

łuzga 

szpongi 













Ekspresja ciała  



Deesis – motyw ikonograficzny, gdzie centralną osobą jest Chrystus, po obu 

stronach ukazani Maryja oraz św. Jan Chrzciciel, orędownicy grzesznej 

ludzkości, którzy wznoszą błagalnie ręce do Jezusa 



Gest oranta – przedstawienie postaci 

modlącej się, na stojąco, ze wzniesionymi 

rękami 























Iησοῦς Χριστὸς ὁ ὤν 

Jezus Chrystus  Jestem, który jestem  

MP  ΘY 

μητέρ θεοῦ 

Matka Boga 


