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that the most accurate is the symbolism of the icon as a window to eternity. It has the most 
comprehensive, general and so to say - supreme character in comparison to the others, more 
specific elements and aspects of icon symbolism. I also consider the alternative qualification 
of icon as a mirror. I show that the window symbolism best enables common understanding of 
the icon as one opening the spiritual world, completely different dimension of being, different 
horizon of existence. 
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Chciałbym podjąć się tu próby zrozumienia i interpretacji symboliki ikony. Zadanie to 

wydaje się ogromne, skomplikowane, przerastające ramy jednego artykułu, a i zapewne 

jednego autora; zdaje się świadczyć albo o pysze, albo o taniej lekkomyślności autora. W 

istocie jednak zamysł mój jest dość skromny i dający się pogodzić z moją sporą niewiedzą z 

zakresu historii ikony, całej subtelnej techniki i technologii jej tworzenia oraz pasjonujących i 

finezyjnych reguł interpretowania jej kreski, figurystyki, kolorystyki, kompozycji. 

Nie zamierzam więc porządkować, objaśniać, a tym bardziej dokonywać jakichś 

własnych rozstrzygnięć, dotyczących na przykład znaczenia poszczególnych barw, 

dotyczących sensu układu postaci czy też dotyczących określonej tematyki ikony. Nie będą 

mnie tu interesować poszczególne elementy czy aspekty ikony oraz ich geneza i moc 

symboliczna (daleko mi do uprawnienia, by wypowiadać się w tych kwestiach); obiektem 

zamysłu czynię ikonę jako całość, ikonę jako taką. Nie będą więc nas tu zajmować symbole w 

ikonie, ale symboliczność „całej” ikony; chodzić nam będzie nie o strukturę symboliczną 

ikony, ale o ikonę jako symbol. 

Wiele powinna tu wyjaśnić inspiracja, swego rodzaju „pierwsze poruszenie” czy 

filozoficzne zdziwienie, które doprowadziło mnie do podjęcia tematyki ikonicznej. Była i jest 

tą inspiracją dość często spotykana formuła ikony jako okna. Występuje ona w różnych, choć 
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zbliżonych, brzmieniach i konkretyzacjach, spośród których wymieńmy kilka najczęściej 

spotykanych; ikona to więc: 

- „okno do wieczności”1; 

- „okno ku wieczności”2 

- „okno” wieczności3; 

- „okno na Niewidzialne”4 

- „okno otwarte na Nieprzedstawialne”5; 

- „okno – przejście w niewiadome”6; 

- „okno prowadzące ku światłu duchowemu”7. 

Symbolika okna, ikony jako okna, ma charakter najbardziej całościowy, 

najogólniejszy oraz niejako zwierzchni wobec innych, bardziej szczegółowych elementów i 

aspektów symboliki ikony; jest swego rodzaju symbolem wyjściowym, „symbolem 

założycielskim” ikony; jest nadsymbolem, metasymbolem wobec całej pozostałej przebogatej 

struktury symbolicznej ikony.  

O sile i trafności symboliki okna świadczy to, że nawet autorzy, którzy nie odwołują 

się do niej wprost i bezpośrednio, albo odwołują się do niej jedynie zdawkowo, w swoich 

analizach i interpretacjach (zwłaszcza ikony jako takiej, „całej” ikony, a nie poszczególnych 

jej aspektów) posiłkują się wyraźnie terminologią i wyobrażeniami wywodzącymi się z 

„logiki” okna. Siergiej Bułgakow pisze więc o ikonie jako o „miejscu pełnej łaski obecności, 

jakby objawienia Chrystusa”, o jego „bezpośredniej, namacalnej obecności”8; Jewgienij 

Trubieckoj o dokonującym się w ikonie „realnym spotkaniu dwóch światów, dwóch planów 

istnienia. Z jednej strony – nadprzyrodzony wieczny pokój, a z drugiej strony – cierpiące, 

chaotyczne, ale dążące do pokoju w Bogu istnienie”9; jak objaśnia Barbara Dąb-Kalinowska, 

ikona „to unikatowe miejsce, w którym dokonuje się zetknięcie, wzajemne przenikanie się 

świata widzialnego i niewidzialnego”10; dla Paula Evdokimova ikona jest „widzialnym 

znakiem niewidzialnie promieniującej obecności”, „uobecnia transcendencję, której jest 
                                                
1 P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa 1981, s. 88. 
2 M. Quenot, Ikona – okno ku wieczności, przeł. H. Paprocki, Białystok 1999.  
3 B. Dąb-Kalinowska, Między Bizancjum a Zachodem. Ikony rosyjskie XVII-XIX w., Warszawa 1990, s. 25, 42. 
4 B. Elwich, Ikona. Duchowość i filozofia, Kraków 2006, s. 128. 
5 M. P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofia reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdański 1999, s. 
79. 
6 J. Dąbkowka-Zydroń, Okno – przejście w niewiadome, w: (red. A. Zeidler-Janiszewska) Estetyczne 
przestrzenie współczesności, Warszawa 1996. 
7 I. Jazykowa, Świat ikony, tłum. H. Paprocki, Warszawa 2003, s. 22. 
8 S. Bułgakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, przeł. H. Paprocki, Białystok 1992, s.156-
157. 
9 E. Trubieckoj, Kolorowa kontemplacja. Trzy szkice o ikonie ruskiej, przeł. H. Paprocki, Białystok 1998, s. 34. 
10 B. Dąb-Kalinowska, Ikony i obrazy, Warszawa 2000, s. 36-37. 
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świadkiem”11, a w ikonach Rublowa „widzimy otwarte niebiosa i cuda Boże”12; u Leonida 

Uspienskiego czytamy: „ikona bierze udział w świętości swego prawzoru, a za 

pośrednictwem ikony człowiek także uczestniczy w tej świętości”13; wreszcie w świetnym 

sformułowaniu Iriny Jazykowej „człowiek poprzez ikonę próbuje spojrzeć w Boże Oblicze, 

ale równocześnie Bóg patrzy na nas przez Obraz”14 . Warto tu również przywołać świadectwo 

dwóch współczesnych filozofów związanych z tradycją myśli zachodniej, a będących 

wybitnymi znawcami zagadnień filozofii religii, a zwłaszcza kwestii symbolu; oto Jean-Luc 

Marion pisze: „ikona nie jest widoczna, ale uwidacznia. (...) ikona przywołuje wzrok, 

pozwalając widzialnemu (...) powoli nasycać się niewidzialnym”15; u Władysława 

Stróżewskiego z kolei czytamy, że w ikonie mamy do czynienia z „symbolem nie tylko jako 

znakiem, ale jako rzeczywistością autonomiczną, która (...) uczestniczy w Prawdzie i 

Pięknie”; że w przypadku ikony „artysta nie tworzy wartości wprost, lecz jedynie stwarza 

warunki, by się ona pojawiła”16. 

Odnotujmy wszakże – w imię pełniejszego obrazu badanego tu zagadnienia, ale także 

w imię dokładniejszego uchwycenia i objaśnienia naszego ujęcia kwestii – że w literaturze 

przedmiotu spotykamy również alternatywne określenia owej wyjściowej i nadrzędnej 

symboliki ikony. Pierwszym – występującym może rzadziej – byłaby formuła ikony jako 

drabiny, czy dokładniej: ostatniego szczebla drabiny, stanowiącej cały system śladów, 

znaków Bożych w świecie17; natomiast określeniem drugim, które rzeczywiście mogłoby pod 

względem częstotliwości występowania konkurować z symboliką okna, byłaby koncepcja 

ikony jako zwierciadła (lustra). Wydaje się ona całkiem atrakcyjna, a formuły „zwierciadło 

Zmartwychwstałego” czy „zwierciadło Archetypu”18 brzmią nie mniej sugestywne niż 

przywołane wyżej „metafory okienne”. Jednak symbolika zwierciadła raczej pozbawiona jest 

tej mocy oraz głębi duchowej i skojarzeniowej, a także heurystycznej i interpretacyjnej, co 

metafora okna. Jest wyraźnie bardziej oddalona od źródłowego obiektu symbolizacji 

(pierwowzoru), mocniej zapośredniczona, a tym samym umowna; nie posiada w odniesieniu 

do niego tej bezpośredniości i wielostronnej adekwatności, co „okno”. Okno otwiera wprost 

na to, co w nim się jawi, zwierciadło natomiast tylko odwzorowuje, kopiuje, właśnie od-

zwierciedla; głębia okna jest autentyczna, głębia zwierciadła tylko pozorna; okno niesie 
                                                
11 P. Evdokimov, Prawosławie, przeł. J. Klinger, Warszawa 2003, s. 234, 238. 
12 P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, przeł. M. Żurowska, Warszawa 2006, s. 182. 
13 L. Uspienski, Teologia ikony, przeł. M. Żurowska, Poznań 1993. 
14 I. Jazykowa, Świat ikony, op. cit., s. 16. 
15 J.-L. Marion, Bóg bez bycia, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1996, s. 39. 
16 W. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków 1994, s. 457, 458. 
17 I. Jazykowa, Świat ikony, op. cit., s. 15. 
18 Tamże, s. 199, 200; por także P. Evdokimov, Sztuka ikony, op. cit., s. 162. 
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światło, zwierciadło je tylko odbija19. Zwierciadło, jak słusznie się twierdzi, „wskazuje na 

podobieństwo odbicia w zwierciadle do cienia”20, a więc sytuuje się niejako w sferze 

Platońskiej jaskini, przede wszystkim ściany jaskini, gdy tymczasem „okno” „wzywa” do 

odwrócenia się od ściany i spojrzenia w samo światło, płynące ze świata idei. 

Symbolika zwierciadła nie wznosi się jeszcze do najwyższych stopni oznaczania 

symbolicznego, to znaczy takich, gdzie symbol nie jest już jedynie neutralnym, 

konwencjonalnym znakiem wobec tego, co oznaczane, nie jest też już nawet mniej czy 

bardziej skrupulatnym, analogicznym (alegorycznym) odwzorowaniem tego, co chce 

przedstawić, nie jest więc właśnie znakiem czy alegorią, ale jest symbolem w 

najwłaściwszym tego słowa znaczeniu, czyli takim znakiem, który uczestniczy, metafizycznie 

i strukturalnie uczestniczy w tym, co symbolicznie uobecnia. Jak objaśnia to Władysław 

Stróżewski, „symbol jest z istoty swej strukturą nie dopełnioną i otwartą. W przypadku 

ekstremalnym [a więc w przypadku osiągania swej pełni, swego szczytowego natężenia – 

J.D.]: jest otwarty ontycznie na możliwości uczestniczenia w innym, poprzez tajemniczą 

przemianę samej treści wyróżnionej w nową rzeczywistość”, co Stróżewski nazywa 

partycypacją21. Partycypacyjna zdolność symboliczna ikony sprawia, że jest symbolem 

„danym i dającym zarazem”, że pozwala „zatopić się w rzeczywistość, której kierunek 

wskazuje”22. Sadzę, że tylko symbolika ikony jako okna umożliwia tego rodzaju – 

powszechnie przy tym podzielane23 – sądy na temat intensywności i mocy symboliczno-

duchowej ikony. 

Odnotujmy jeszcze jeden motyw w badaniach i interpretacjach ikony, który również –

naszym zdaniem – nabiera właściwego sensu czy wręcz podstawowej zrozumiałości 

wyłącznie w świetle formuły ikony jako okna ku wieczności, a nie w perspektywie 

alternatywnego tu określania jej jako zwierciadła. Chodzi o jakże częsty i jakże trafny opis 

ikony (działania ikony) jako „zdejmowania” czy „zrywania zasłony”, jako otwarcia nieba i 

stania się „samym niebem”24. „Malarz ikon – pisze Barbara Dąb-Kalinowska za Florenskim – 

zdejmuje zasłony z istniejącego już odwiecznego obrazu. Nie nakłada farby na płótno, lecz 

                                                
19 W ikonie „światło jawi się jako wewnętrzna energia «wypływająca» z obrazu, a nie efekt oświetlenia. Światło 
promieniuje z płaszczyzny obrazu, «oświecając» niejako osobę na obraz patrzącą” (B. Elwich, Ikona, op. cit., 
s.135-136). 
20 B. Elwich, Ikona, op. cit., s. 131. 
21 W. Stróżewski, Istnienie i sens, op. cit., s. 446. 
22 Tamże, s. 447, 451. 
23 Por. np. J.-L. Marion, Bóg bez bycia, op. cit., s. 28, 42, 46; L. Uspienski, Teologia ikony, op. cit., s. 131, 135; 
B. Dąb-Kalinowska, Ikony i obrazy, op. cit., s. 49; P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, op. cit., s. 95; E. 
Trubieckoj, Kolorowa kontemplacja, op. cit., s. 13, 23, 33; M. Quenot, Ikona – okno ku wieczności, op. cit., s. 
57. 
24 P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, op. cit., s. 22; por. także B. Elwich, Ikona, op. cit., s. 26. 
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jakby oczyszcza je z obcych naleciałości, wyjawia «zapis» rzeczywistości duchowej”25. 

Poprzez ikonę „niewidzialne spogląda na patrzącego, inicjując jego ruch, zmianę”26, co 

uzyskuje przejmujące i subtelne spełnienie w sferze – by tak rzec – religijności potocznej czy 

ludowej: otóż „wierzono, że ikona widzi i słyszy, stąd płynąca obawa wiernych przed 

popełnieniem grzechu przed ikoną, toteż na wszelki wypadek, gdy istniała możliwość 

popełnienia występku ikony zasłaniano”27. I tylko „okienność” (a nie „zwierciadlaność”) 

ikony czyni sensownymi powyższe interpretacje i sytuacje. 

Spróbujemy teraz wniknąć niejako „w środek” symboliki ikony jako okna ku 

wieczności, pokazać symboliki tej siłę heurystyczną, wielostronność, „pojemność”, trafność, 

a także – jak przystało na symbol o najwyższym stopniu znakowości i sensowności, który 

„nigdy nie odsłania do końca”28 – żywotność i otwartość, wynikającą zapewne ze 

wskazywanej przez badaczy zdolności łączenia przeciwieństw: różnicy i podobieństwa, 

widzialności i niewidzialności, odgrodzenia i przejścia; ikona – ja to błyskotliwie wskazano – 

jest zarazem tajemnicą i kluczem do tajemnicy29. 

A więc: 

1. Okno jest czymś sensownym tylko wraz ze swą celowością – jako otwór w ścianie, 

łączący i zarazem oddzielający wnętrze domu od świata; dający wgląd w świat (i 

zaświadczający o istnieniu świata), dający światło z zewnętrznej rzeczywistości, a także 

chroniący przed jej nieokiełznaną, nieskończoną, nieprzenikalną potęgą. Okno jako takie, 

poza swą celowością, jako więc określony, odrębny przedmiot, jako swego rodzaju mebel czy 

element domu, jest czymś bezużytecznym i absurdalnym; jego ramy i szyba są tylko po to, by 

łączyć dwa światy; poza tą rolą, wyjęte z otworu w ścianie, okno jest zbędnym złożeniem 

drewna i szkła. Okno jest czymś mniej (gdyż pozbawione jest autonomicznej, „własnej” 

użyteczności czy sensowności), a zarazem czymś więcej (gdyż „wyprowadza” poza dom) niż 

„zwykłe” przedmioty (usytuowane w wewnętrznej racjonalności domu). Czyż nie 

analogiczny jest sens ikony? Jako taka, poza swoim odniesieniem do świata duchowego, jest 

bezużyteczną, zamalowaną deską, której rysunek irytująco przeczy kanonom „normalnej” 

sztuki. „Ikona – pisał Florenski zestawiając ją tu z oknem – jest albo czymś więcej niż tylko 

samą sobą, gdy jest widzeniem niebiańskim, albo czymś mniej, gdy jakiejś świadomości nie 

                                                
25 B. Dąb-Kalinowska, Ikony i obrazy, op. cit., s. 63-64.  
26 J.-L. Marion, Bóg bez bycia, op. cit., s. 42. 
27 B. Dąb-Kalinowska, Ikony i obrazy, op. cit., s. 52. 
28 W. Stróżewski, Istnienie i sens, op. cit., s. 440. 
29 Por. J. Dąbkowka-Zydroń, Okno – przejście w niewiadome, op. cit., s. 285. 
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odkrywa świata ponadzmysłowego i nie można jej nazwać inaczej jak tylko pomalowaną 

deską”30. 

2. Okno przede wszystkim otwiera na światło, udostępnia światło; światło płynie z 

okna, ale też nie jest cechą własną okna; wynika z jego otwartości, „otworowości” na to, co 

poza nim, co obecne w istniejącej za nim głębi świata. Jego rola polega nie tyle na 

udostępnianiu siebie, co na udostępnianiu tego, co poza nim; cała jego „godność”, 

sensowność, „użyteczność” płynie spoza niego oraz z jego „skromnej” roli otwierania, bycia 

przezroczystym dla światła. Z kolei o ikonie często czytamy, że nie jest czymś jedynie 

podobnym do światła, że jest raczej samym światłem, ale światłem pochodzącym nie z niej 

samej, lecz z samej wieczności, nieskończoności, na którą ikona otwiera i w której – właśnie 

jako otwór, przez który płynie światło – partycypuje. „Światło jest «głównym bohaterem» 

ikony”31, ale też ów bohater ikony nie tkwi w płaszczyźnie własnej ikony, ale w głębi przez 

nią uobecnianej; „światło jawi się jako wewnętrzna energia «wypływająca» z obrazu, 

«oświecające» niejako osobę na obraz patrzącą”, i jest to „światło emanujące z innego 

świata”32. Światło jest tematem, ale w istocie także materiałem ikony, „ikonę nie tyle maluje 

się kolorem, co pisze światłem”, a ujmując to nieco bardziej technicznie: malarz ikon 

„pozwala przemawiać złotu jego własnym językiem”33. 

3. Ikonopis i ikona muszą więc pozwolić dziać się światłu, płynąć światłu, wzywać ku 

światłu. Ikona musi umożliwić światłu, by płynęło w sposób niezakłócony, musi osiągnąć 

pełną przezroczystość wobec światła; cała mozolna „produkcja” ikony, wszystkie zabiegi 

technicznie i malarskie służą w istocie uzyskaniu efektu idealnie przejrzystej szyby, 

otwierającej na wieczność. Przejrzysta szyba to cecha centralna okna, wszystko pozostałe ma 

sens i może być docenione tylko wtedy, gdy szyba okna nie wykrzywia, nie fałszuje 

płynącego przez nią światła i dostępnego przez nią obrazu świata. Przezroczysta szyba 

uzyskiwana jest w procesie produkcyjnym, którego przedmiotem obróbki są ciężkie i mętne 

materiały, a które za sprawą sprawności i skrupulatności rzemieślnika przeobrażają się w 

przezroczystą szybę. Rzeczą rzemieślnika jest tu zastosowanie wypracowanej procedury 

technologicznej otrzymywania przezroczystej szyby; wszelkie jego własne, indywidualne 

odstępstwa od wzorca grożą wykonaniem wadliwej szyby: zabarwionej, zabrudzonej, 

deformującej bieg światła i obraz. Wymagamy od niego nie pomysłowości czy inwencji, ale 

trzymania się wzorcowej procedury technologicznej, będącej trwałym dorobkiem sztuki 
                                                
30 P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, op. cit., s. 82. 
31 I. Jazykowa, Świat ikony, op. cit., s. 37 
32 B. Elwich, Ikona, op. cit., s. 135-136. 
33 Tamże, s. 135, 136.. 
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szklarskiej, bo to jest warunek jego sukcesu, jego sprawności, jego wręcz wolności jako 

twórcy czy sprawcy; domagamy się też umiejętności zastosowania tej wzorcowej procedury 

w konkretnym miejscu, w określonej sytuacji, w takich a nie innych okolicznościach – na tym 

polegałby jego indywidualnym artyzm. Czy nie czymś analogicznym są ścisłe, wręcz surowe 

wymagania stawiane pisarzowi ikon? „Ikony powstają nie dzięki pomysłowości, własnej 

inwencji malarza, lecz w myśl nienaruszalnych praw i Tradycji Kościoła Powszechnego”; nie 

podlegają one „samowolnym zmianom”, nakładają na twórcę ścisłe zobowiązania, a „uznanie 

kanonu jest przeżyciem więzi z całą ludzkością i uświadomieniem sobie, że życie naszych 

przodków nie było daremne”34. Prawdziwy artysta „nie dąży za wszelka cenę do czegoś 

oryginalnego, lecz dąży do piękna obiektywnego, (...) i daleki od małostkowej ambicji wcale 

nie myśli, czy jest pierwszym, czy setnym człowiekiem, mówiącym o owej prawdzie”35. 

Współczesne pojmowanie sztuki łatwo prowadzi do tezy, iż pisarz ikon zadaje gwałt swej 

zdolności twórczej, że ulega przemocy tradycji, przymusowi kanonu, że musi zaprzeczać 

wolności artystycznej. Wszystko wszakże wskazuje na to, że to raczej tego rodzaju ocena 

opiera się na łatwym, powierzchownym i niejako opresyjnym schemacie. Zarówno znawcy 

zagadnienia, jak i artyści-praktycy potwierdzają tezę Florenskiego, iż „wymóg formy 

kanonicznej, albo ściślej, dar owej formy, jaki otrzymuje artysta od ludzkości, stanowi 

wyzwolenie, a nie ograniczenie”36. Dlatego „nie wydaje się, aby malarze ikon czuli się 

pokrzywdzeni koniecznością trzymania się starych schematów obrazowych, powtarzania 

wciąż tych samych typów ikonograficznych, czy wymogiem rezygnowania z wyobraźni i 

fantazji”37. Kanon jest raczej wyzwaniem, twórczym i odpowiedzialnym, gdyż wiążącym się 

z ryzykiem niepodołania wyzwaniu, z ryzykiem nieodwracalnego zbłądzenia, lekkomyślności 

lub pychy; dlatego malowanie ikony jest „dziełem budzącym bojaźń”38, pokonywanie której 

umożliwia tradycja, kanon oraz rzemieślniczy kunszt, który jest dla pisarza ikon nie mniej 

ważny niż duchowa intencja jego dzieła39. Wszystko to powinno skłaniać malarza ikon do 

umniejszania swej roli w powstaniu ikony, na podobieństwo rzemieślnika skromnie 

konstatującego, że znów udało mu się wytworzyć przezroczystą szybę, jak tyle już razy i jak 

tylu jego poprzedników, a to dzięki temu, że nie uchybił regule. 

                                                
34 P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, op. cit., s. 92-93, 94. 
35 Tamże, s. 93. 
36 Tamże.  
37 B. Dąb-Kalinowska, Ikony i obrazy, op. cit., s. 51 
38 M. Quenot, Ikona – okno ku wieczności, op. cit., s. 58. 
39 Pisanie ikon jest syntezą pobożności i zdolności (techniki) malarskiej; bez tego zjednoczenia możliwe są tylko 
ikony nieprawdziwe: epatujące artyzmem lub szantażujące pobożnością (por. B. Elwich, Ikona, op. cit., s. 9, 13). 



 8

4. Sensem i celem okna jest „otwieranie” na świat i „otwieranie” na światło. Jednak 

jego istnienie w wewnętrznej przestrzeni domu prowadzić może niekiedy do narzucenia mu 

logiki wnętrza – jako jeszcze jednego przedmiotu upiększającego, uatrakcyjniającego 

wewnętrzny wygląd domu, jego racjonalne i dające satysfakcję umeblowanie. Okno, istota 

okna staje się tylko pretekstem i okazją do mieszczańskiego blichtru, do efektownej dekoracji, 

usuwającej i zakrywającej szybę, światło, świat. Najważniejsze w oknie stają się zasłony, 

firany, karnisze, uchwyty, klamki; one mają przykuwać uwagę, one mają błyszczeć kolorem, 

kompozycją, materiałem, błyszczeć w sztucznym świetle lampy – „letnim” i płaskim, ale 

przewidywalnym i kontrolowalnym. Odpowiednikiem tego przykrycia istoty okna pozorem 

efektownej dekoracji byłaby autonomizacja poszczególnych elementów ikony (barw, 

materiału, kreski, kompozycji, postaci) wobec jej sensu nadrzędnego (duchowego) i całkowite 

skupienie uwagi na atrakcyjności, precyzji, finezji, nowatorstwie ich ujęcia. Może najbardziej 

zaś spektakularnym wyrazem tego rodzaju zafałszowania ikony byłoby ubieranie jej w 

koszulkę (sukienkę). Koszulka – pisał Trubieckoj – jest owocem „pobożnego braku smaku”, 

wręcz „nieświadomym ikonoklazmem”; koszulka to „nieprzenikniona złota przegroda między 

nami i ikoną”, wymuszająca już tylko pusty, „bezsensowny kult”40. Ikona w koszulce 

właściwie przestaje być ikoną, a staje się – zgodnie z terminologią J.-L. Mariona – idolem, 

czyli czymś, co „fascynuje i przykuwa spojrzenie, ponieważ nie ma w nim niczego, co nie 

powinno być wystawione na spojrzenie, przyciągać, przepełniać i zatrzymywać spojrzenie”. 

Spojrzenie „zatrzymuje się na przepychu” i nie może „przejść dalej” za sprawą 

nieprzejrzystości obrazu41. W odróżnieniu od idola ikona „dokonuje w nas przewrotu”42. 

5. Ikona otwiera świat skończony na nieskończoność, doczesność na wieczność, łączy 

obydwa światy; ale – na podobieństwo okna – również je oddziela; na swój sposób 

ugruntowuje świat materialny, uchwytując go w perspektywie wieczności (a nie likwidując 

czy redukując). Okno, płynące przezeń światło, pozwala w nowym horyzoncie postrzegać 

wnętrze domu (świat rzeczy), pozwala doznać światła, pozwala również obserwować, 

kontemplować fragment świata nieskończonego; co więcej, w chwilach wzniosłości, 

harmonii, choć także w chwilach zmęczenia i zagubienia w świecie rzeczy, okno może zostać 

otwarte, intensyfikując i poszerzając kontemplację wieczności. Rzecz wszakże w tym, że 

okno jest właśnie oknem, że służy do patrzenia, do wyglądania, natomiast nie do 

                                                
40 E. Trubieckoj, Kolorowa kontemplacja, op. cit., s. 32, 83. 
41 J.-L. Marion, Bóg bez bycia, op. cit., s. 30-31. Zacytujmy jeszcze jeden fragment z tej książki, świetnie 
ujmujący ograniczoność w odniesieniu do ikony symboliki zwierciadła: „Idol jako niewidzialne zwierciadło 
ustala dla spojrzenia jego punkt zatrzymania i wymierza zasięg” (s. 33). 
42 Tamże, s. 46. 
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wychodzenia; okno nie jest drzwiami. I tego rodzaju stopień połączenia obydwu światów, 

aktywnej, przemieszczającej komunikacji między nimi, przeczy sensowi i roli okna. Liczni 

badacze i teoretycy ikon w swego rodzaju żarliwości teologicznej próbują jednak podnosić 

ikonę – mimo wyjściowej zazwyczaj formuły „okiennej” – właśnie do stopnia drzwi. W 

powściągliwej, choć jednoznacznej postaci znajdujemy symbolikę drzwi u Florenskiego: 

„Podczas modlitewnej ekstazy – pisał on – ikony bywały często dla ascetów nie tylko oknami, 

przez które oglądali przedstawiane na nich postacie, lecz również drzwiami, przez które 

postacie te wchodziły w świat doczesny”43. Powściągliwość Florenskiego polega na 

przypisaniu drzwiom swego rodzaju „jednokierunkowości”, i to tej bardziej 

„prawdopodobnej”, ale też filozof miałby zapewne kłopot z objaśnieniem tej „tylko” 

jednokierunkowości. Barbara Dąb-Kalinowska przywołuje w swej książce44 niemieckiego 

badacza Nikolausa Thona, który w pracy Ikone und Liturgie pisze wprost o ikonie jako 

„wrotach prowadzących do Boga”. Leonid Uspienski stwierdza, że w stanach ascezy i 

modlitwy „przed chrześcijaninem otwierają się także drzwi wychodzące na życie Boże”, a 

następnie wyraźnie daje do zrozumienia (choć nie twierdzi wprost), że odnosi się to także do 

ikony45. Również Beata Elwich mocno zbliża się do symboliki drzwi (choć jej nie stosuje), 

gdy pisze, że ikona łączy nas z zewnętrznym światem, do którego można „wejść” i „wyjść”, 

że „okienność” ikony „symbolizuje możliwość przejścia z wewnątrz ku temu, co na 

zewnątrz”46. Jak widać, pokusa przeobrażenia ikony-okna w ikonę-drzwi jest całkiem spora, 

choć nie przybiera raczej postaci tezy programowej i strukturalnej w interpretacjach ikony; 

badacze mniej czy bardzie wyraźnie dostrzegają, że stają wraz z symboliką drzwi w obliczu 

zupełnie innej i niejasnej sytuacji interpretacyjnej, nie dającej się przy tym wyprowadzić z 

symboliki okna. Odrzucając raczej symbolikę drzwi, a zwłaszcza zacieranie głębokiej różnicy 

między symboliką drzwi i symboliką okna, podsumowalibyśmy całe to zagadnienie 

stwierdzeniem, że okno traktować mogą jako drzwi jedynie dzieci (w swej beztrosce i 

zabawie) i samobójcy (w swym nicościującym tragizmie); okno staje się więc drzwiami tylko 

nad-zwyczajnie. 

6. Choć malowanie ikon podporządkowane jest ścisłemu kanonowi, choć obowiązuje 

tu znaczny rygoryzm formy, jak i treści, to nie prowadzi to bynajmniej do jakiejś monotonii, 

sztampy, rutyny. Tak jak każde okno jest inne, bo ukazuje świat i otwiera na światło z 

określonego, szczególnego miejsca, tak nie ma dwóch jednakowych ikon. Podkreślają to 
                                                
43 P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, op. cit., s. 87. 
44 B. Dąb-Kalinowska, Między Bizancjum a Zachodem, op. cit.,  
45 L. Uspienski, Teologia ikony, op. cit., s. 147-148. 
46 B. Elwich, Ikona, op. cit., s. 127. 



 10

wszyscy znawcy tematu, a z wyjątkową mocą akcentuje Paweł Florenski: „Jak niewielkim w 

istocie ograniczeniem jest norma kościelna, nawet przy najbardziej rygorystycznym 

przestrzeganiu jej przez ikonografa, dobrze pokazuje porównanie dawnych ikon o tym samym 

temacie czy nawet jednakowego typu. Nie sposób znaleźć dwie identyczne ikony, a 

podobieństwo dostrzegane przy pierwszym wejrzeniu wzmacnia tylko pełnię nasyconą 

indywidualnym podejściem artysty oraz swoistość każdej z nich”47. Ścisłość kanonu w 

niczym nie przeszkadzało istnieniu wielu szkół ikonograficznych, i to również w czasach 

najbardziej „kanonicznych”48. 

7. Okno wymaga ciągłej staranności, jest swego rodzaju zadaniem i obowiązkiem; 

pozostawione sobie ulega zabrudzeniu, zmatowieniu, zaciemnieniu; świat za nim i światło 

przezeń płynące słabnie, rozprasza się, zaciemnia. Analogicznej troski wymaga ikona; jej 

boskość jest nieodłączna od powszedniej o nią staranności, której zaniechanie zafałszowuje i 

samą ikonę, i widzialność, sposób widzenia przestrzeni pomieszczenia (domu), która staje się 

coraz bardziej płaska, zacieniona, zniewolona przemijaniem. 

8. Uogólniając i podsumowując nasze rozważania powiedzielibyśmy, że istotą okna 

jest rozrywanie zamknięcia jakiejś przestrzeni, jest wprowadzanie pęknięcia, szczeliny do 

zorganizowanego, nastawionego na własną sprawność i racjonalność wnętrza; jest więc okno 

budzeniem świadomości istnienia „czegoś jeszcze”, czegoś, co przekracza ontologicznie i 

przekracza swymi regułami świat wewnętrzny, co nakazuje uchwycić wewnętrzne 

pomieszczenie z innego, transcendującego owo wnętrze, punktu widzenia. Odpowiednikiem 

tak ujętego sensu okna jest rozumienie ikony jako otwierającej na świat duchowy, na 

radykalnie inny wymiar bytu, inny horyzont istnienia. Ale też otwierając ikona „nie 

przenosi”; jej zadanie ma charakter raczej bierny i kontemplacyjny niż aktywistyczny; jest 

raczej przezwyciężeniem zamkniętej i złudnej aktywności w przestrzeni wnętrza, świata 

skończonego, i osiągnięciem w stosunku do niej dystansu bierności, kontemplatywności. Nie 

należy wyolbrzymiać znaczenia ikony, przypisywać jej cech przynależnych innym sferom 

ludzkiego istnienia: mistyce, działaniu moralnemu, przebóstwieniu, zmartwychwstaniu. Tego 

rodzaju interpretacje są zbędnymi dążeniami do uatrakcyjniania ikony, skrywającymi w 

istocie jakąś wobec ikony podejrzliwość, niezdolność czy niechęć do zatrzymania się na niej, 

na jej własnej nadzwyczajności. Nadzwyczajności zupełnie wystarczającej, i wystarczająco 

motywującej, by nie gubić jej zarówno w czysto estetycznym redukcjonizmie, jak i w 

żarliwym religijnym syntetyzmie. Otwierając okno ku nieskończoności ikona nie zaprasza do 

                                                
47 P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, op. cit., s. 96. 
48 M. Quenot, Ikona – okno ku wieczności, op. cit., s. 61. 
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porzucenia świata, ale do rozświetlenia go światłem transcendencji, do usytuowania go w 

horyzoncie wieczności i całości. 


