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Spotkanie Abrahama z trzema mÄ™Å¼ami od dawna byÅ‚o wÄ…tkiem sztuki religijnej. Jednym z
najstarszych wyobraÅ¼eÅ„ tego wydarzenia jest mozaikowe panno z poÅ‚owy VI wieku w
Å›wiÄ…tyni San Vitale w Rawennie.
Trzej mÅ‚odzieÅ„cy w oczekiwaniu na ucztÄ™ ciasno siedzÄ… za stoÅ‚em pod DÄ™bem Mamre.
ProwadzÄ… rozmowÄ™, o czym Å›wiadczÄ… charakterystyczne gesty rÄ…k. Ich gÅ‚owy sÄ…
otoczone nimbusami. Kim sÄ… ci troje? PrzecieÅ¼ w Biblii jest powiedziane, Å¼e Abrahamowi
zjawiÅ‚ siÄ™ BÃ³g. Do ktÃ³rego zaÅ› z nich ze sÅ‚owem "Panie" zwrÃ³ciÅ‚ siÄ™ Abraham?
Interpretacja pojawienia siÄ™ trzech obcych Abrahamowi to jeden z najtrudniejszych problemÃ³w. U
podstaw nauki chrzeÅ›cijaÅ„skiej leÅ¼y dogmat o troistoÅ›ci jedynego Boga: BÃ³g istnieje w trzech
postaciach - BÃ³g-Ojciec, BÃ³g-Syn i BÃ³g-Duch ÅšwiÄ™ty. Trzy postaci Boga sÄ… niepodzielne i
nie zespolone - sÄ… wspÃ³Å‚istotnÄ… TrÃ³jcÄ… ÅšwiÄ™tÄ…. Jezus Chrystus - to BÃ³g-Syn, ktÃ³ry
zjawiÅ‚ siÄ™ ludziom w ciele, "w postaci sÅ‚ugi", Logos - Boskie SÅ‚owo, ktÃ³re Å‚Ä…czy w sobie
caÅ‚Ä… peÅ‚niÄ™ treÅ›ci i sensu bytu. Na Jezusa Chrystusa - Syna BoÅ¼ego - w momencie jego
chrztu zszedÅ‚ z nieba Duch ÅšwiÄ™ty i sÅ‚ychaÄ‡ byÅ‚o "gÅ‚os z nieba, mÃ³wiÄ…cy: "To jest MÃ³j
Syn UmiÅ‚owany". ByÅ‚ to gÅ‚os Boga-Ojca. A caÅ‚e zajÅ›cie byÅ‚o objawieniem TrÃ³jcy ÅšwiÄ™tej
- TrÃ³jcy Nowotestamentowej. NieosiÄ…galnoÅ›Ä‡ TrÃ³jcy ÅšwiÄ™tej uÅ›wiadomiono sobie juÅ¼
wtedy, gdy ten dogmat zostaÅ‚ przyjÄ™ty przez koÅ›ciÃ³Å‚ (w IV wieku). JuÅ¼ w II wieku jeden z
ojcÃ³w koÅ›cioÅ‚a Justynian Filozof nauczaÅ‚, Å¼e chociaÅ¼ "Pismo ÅšwiÄ™te mÃ³wi, Å¼e BÃ³g
zjawiÅ‚ siÄ™ Abrahamowi... nie byÅ‚ to BÃ³g-Ojciec. BÃ³g-Ojciec zawsze przebywaÅ‚ ponad
niebiosami, nikomu nigdy siÄ™ nie zjawiaÅ‚, z nikim bezpoÅ›rednio nie rozmawiaÅ‚". A Jan
ZÅ‚otousty mÃ³wiÅ‚, Å¼e "Abrahamowi zjawili siÄ™ razem i AnioÅ‚owie i Pan ich". Rozumiano to
takÅ¼e tak, Å¼e razem z dwoma anioÅ‚ami Abrahamowi zjawiÅ‚ siÄ™ BÃ³g-Syn. ZaÅ›
BÅ‚ogosÅ‚awiony Augustyn uwaÅ¼aÅ‚, Å¼e Abrahamowi zjawili siÄ™ pod postaciÄ… trzech
obcych anioÅ‚owie - posÅ‚annicy BoÅ¼y, uosabiajÄ…cy sobÄ… Boga. Argumentacja ojcÃ³w
koÅ›cioÅ‚a przy dyskusji nad rozpatrywanym wydarzeniem nie charakteryzuje siÄ™ konsekwencjÄ…
i surowoÅ›ciÄ….
I nawet we wnioskach czÄ™sto sami sobie zaprzeczajÄ…. Tym nie mniej w Europie Zachodniej
zatwierdziÅ‚a siÄ™ nauka BÅ‚ogosÅ‚awionego Augustyna. ZnalazÅ‚o to swÃ³j wyraz w malarstwie
nawet w stosunkowo pÃ³Åºniejszej epoce: jako przykÅ‚ad moÅ¼e sÅ‚uÅ¼yÄ‡ obraz szkoÅ‚y
Rembrandta "Abraham i trzej anioÅ‚owie". Na Rusi zaÅ› utwierdziÅ‚o siÄ™ rozumienie odwiedzin u
Abrahama trzech obcych jako zjawienie siÄ™ mu TrÃ³jcy ÅšwiÄ™tej, to znaczy Boga w TrÃ³jcy
Jedynego. A poniewaÅ¼ odwiedziny te miaÅ‚y miejsce dÅ‚ugo przed ludzkim wcieleniem
Boga-Syna, ktÃ³ry przyniÃ³sÅ‚ Nowy Testament, to TrÃ³jca, ktÃ³ra zjawiÅ‚a siÄ™ Abrahamowi, jest
nazywana StarotestamentowÄ….
Obraz TrÃ³jcy Starotestamentowej jako obraz Boga w TrÃ³jcy Jedynego ostatecznie zostaÅ‚
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uformowany w Starej Rusi i jeÅ›li chodzi o jego gÅ‚Ä™biÄ™, to nie ma sobie rÃ³wnych w Å›wiatowej
religijnej sztuce malarskiej. NajwyÅ¼szÄ… peÅ‚niÄ™ wyrazu idea wspÃ³Å‚istoty,
nierozÅ‚Ä…cznoÅ›ci i nie zespolenia postaci TrÃ³jcy ÅšwiÄ™tej otrzymaÅ‚a w dziele Andreja
Rublowa. Na ikonie Andreja Rublewa nie sÄ… przedstawieni ani Abraham ani Sara. Wszystkie
detale i szczegÃ³Å‚y opowieÅ›ci biblijnej sÄ… opuszczone jako nieistotne. Obraz przedstawia
wÅ‚aÅ›nie TrÃ³jcÄ™ ÅšwiÄ™tÄ… i jest na tyle konkretny, na ile konkretny jest sam dogmat
ÅšwiÄ™tej TrÃ³jcy. Obraz zbudowany jest w kompozycji pÃ³Å‚okrÄ…gÅ‚Ä™j, poniewaÅ¼ krÄ…g
jest symbolem idealnej rÃ³wnoÅ›ci i zrÃ³wnowaÅ¼enia. Jakby o tej ikonie powiedziaÅ‚ Grigorij
Palama: "Oto Jedyny BÃ³g to trzy postacie, i trzy postacie to Jedyny BÃ³g". SkrzydÅ‚a anioÅ‚Ã³w
dotykajÄ… siÄ™ i pokrywajÄ… siÄ™ i wyodrÄ™bniajÄ… nieosiÄ…galnÄ… przestrzeÅ„, w ktÃ³rej
tworzy siÄ™ BoÅ¼y zamysÅ‚, i oddzielajÄ… jÄ… od zwykÅ‚ej przestrzeni. JednoczeÅ›nie
perspektywa odwrÃ³cona w poÅ‚Ä…czeniu z kompozycjÄ… pÃ³Å‚okrÄ…gÅ‚Ä… wywiera
szczegÃ³lnie silne dziaÅ‚anie - patrzÄ…cy na ikonÄ™ okazuje siÄ™ jakby w ognisku: BÃ³g w
TrÃ³jcy Jedyny okreÅ›la - teraz i zawsze - jego wÅ‚asny los, jak i los kaÅ¼dego czÅ‚owieka, los
wszystkich ludzi wszystkich czasÃ³w. Centrum kompozycyjnym obrazu jest stojÄ…cy na stole kielich
z gÅ‚owÄ… cielca. W niej znajduje siÄ™ symbol ofiary, ktÃ³rÄ… w TrÃ³jcy Jedyny BÃ³g skÅ‚ada na
odkupienie grzechÃ³w ludzkich. PosyÅ‚a On na ukrzyÅ¼owanie i Å›mierÄ‡ Syna, ktÃ³ry wcieliÅ‚
siÄ™ pod postaciÄ… ludzkÄ…. WszedÅ‚szy w Å›wiat ludzi w obliczu ludzkim, BÃ³g-Syn przyjmuje i
ludzkie dzieciÅ„stwo, i ludzkie poniÅ¼enia i cierpienia, i mÄ™czeÅ„skÄ… ludzkÄ… Å›mierÄ‡ na
krzyÅ¼u, i ludzkie zmartwychwstanie. Palce rÄ…k Boskich bÅ‚ogosÅ‚awiÄ… ofiarÄ™
odkupieÅ„czÄ…. BiaÅ‚e "jak Å›wiatÅ‚o" nimbusy lÅ›niÄ… nad skrzydÅ‚ami anioÅ‚Ã³w, Å›wiatÅ‚em
nietutejszej Å›wiÄ™toÅ›ci. Kto jest kim w tym obrazie ÅšwiÄ™tej TrÃ³jcy? Kto jest Bogiem-Ojcem?
Kto Bogiem-Synem? I kto Bogiem-Duchem ÅšwiÄ™tym? Wielu prÃ³bowaÅ‚o odpowiedzieÄ‡ na te
pytania. Ale nie znaleziono jakichkolwiek przekonujÄ…cych oznak rozrÃ³Å¼nienia postaci. Istota
TrÃ³jcy ÅšwiÄ™tej jest nieosiÄ…galna. TrÃ³jca jest niepodzielna. Istnieje granica moÅ¼liwoÅ›ci
przenikniÄ™cia czÅ‚owieka w wielkÄ… tajemnicÄ™ TrÃ³jcy. Andrej Rublow osiÄ…gnÄ…Å‚ tÄ™
granicÄ™... "TrÃ³jca" Rublowa staÅ‚a siÄ™ wzorem dla ruskich malarzy ikon. PojawiÅ‚o siÄ™ wiele
obrazÃ³w, w ktÃ³rych zostaÅ‚a uÅ¼yta kompozycja rublowska. Jednak wszystkie naÅ›ladownictwa i
"powtÃ³rzenia" nie sÄ… godne prototypu. Na Soborze StogÅ‚awom, ktÃ³ry odbywaÅ‚ siÄ™ w
Moskwie w 1551 roku, car Iwan GroÅºny pytaÅ‚: "Dzisiaj ikonografowie malujÄ… u TrÃ³jcy
ÅšwiÄ™tej pieriekriestje w nimbusie u Å›rodkowego anioÅ‚a, albo u wszystkich trzech, a w starych
ikonach pieriekriestja nie ma". Car prosiÅ‚ "by to, jak dzisiaj malowaÄ‡ zostaÅ‚o rozsÄ…dzone
wedÅ‚ug praw Boskich". Postanowienie Soboru gÅ‚osi: "Malarze majÄ… malowaÄ‡ ikony ze starych
wzorcÃ³w, tak jak malowaÅ‚ Andrej Rublow, i podpisywaÄ‡ TrÃ³jca ÅšwiÄ™ta, a po swojemu
majÄ… niczego nie robiÄ‡".
W ten sposÃ³b juÅ¼ wtedy byÅ‚o zabronione branie na siebie Å›miaÅ‚oÅ›ci rozrÃ³Å¼niania postaci
WspÃ³Å‚istotnej TrÃ³jcy. JednakÅ¼e ikonografowie stworzyli takÅ¼e takie obrazy TrÃ³jcy ("TrÃ³jcy
Nowotestamentowej"), ktÃ³re w ogÃ³le przeczyÅ‚y koncepcji wiecznego i nieosiÄ…galnego Boga w
TrÃ³jcy Jedynego. Jednym z wyraÅºnych przykÅ‚adÃ³w tego rodzaju jest nowgorodzka ikona
"Ojczyzna". BÃ³g-Ojciec, KtÃ³rego "nikt nigdy nie widziaÅ‚", przedstawiony jest jako siwy starzec "Odwieczny", a BÃ³g-Syn - jako mÅ‚odzieniec, siedzÄ…cy na kolanach Ojca i trzymajÄ…cy w
rÄ™kach niebieskÄ… sferÄ™ z goÅ‚Ä™biem - Duchem ÅšwiÄ™tym wewnÄ…trz nies.
BÃ³g-Ojciec jest niepoznawalny i niewyobraÅ¼alny. Przez Swojego Syna BÃ³g zjawiÅ‚ siÄ™ w
postaci ludzkiej podczas Swego przebywania wÅ›rÃ³d ludzi, ale BÃ³g-Syn byÅ‚ i "przed wszystkimi
wiekami" i bÄ™dzie zawsze, i Jego oblicze przed wcieleniem jest nam nie znane. WyobraÅ¼enie
Boga-Syna w postaci mÅ‚odzieÅ„ca na kolanach Boga-Ojca jest niedopuszczalnym i bezprawnym
uÅ¼yciem kategorii czasu w stosunku do Boga, KtÃ³rego istnienie jest bez poczÄ…tku i bez koÅ„ca.
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JeÅ›li BÃ³g-Syn "teraz" jest mÅ‚odzieÅ„cem, to znaczy, Å¼e "byÅ‚ czas", gdy Go nie byÅ‚o, i
"bÄ™dzie czas", kiedy "doroÅ›nie" On, ale jakiekolwiek zmiany sÄ… charakterystyczne dla tego, co
czasowe, i nie majÄ… sensu dla wiecznego.
Duch ÅšwiÄ™ty przedstawiony jest pod postaciÄ… goÅ‚Ä™bia. BÃ³g-Duch ÅšwiÄ™ty zjawia siÄ™
ludziom pod postaciÄ… goÅ‚Ä™bia przy chrzcie Jezusa Chrystusa i w postaci jÄ™zykÃ³w ognia,
schodzÄ…cych na apostoÅ‚Ã³w. Jaki zaÅ› On jest w ponadczasowym i ponadprzestrzennym Swym
Istnieniu, nie wie nikt.
Ikony "TrÃ³jcy Nowotestamentowej" byÅ‚y od czasu do czasu malowane przez ikonografÃ³w.
KoÅ›ciÃ³Å‚ najczÄ™Å›ciej odnosi siÄ™ do nich ostroÅ¼nie i krytycznie, a niektÃ³re z nich nawet
zakazuje.
Opracowanie: www.orthodoxworld.ru
[ PowrÃ³t do menu ]

Paul Evdokimov "Sztuka ikony. Teologia piÄ™kna "
-------------------------------------------------------------------------------- Niniejszy tekst stanowi fragment ksiÄ…Å¼ki Paula Evdokimova "Sztuka ikony. Teologia
PiÄ™kna", Wydawnictwo KsiÄ™Å¼y MarianÃ³w, Warszawa 1999, s. 205 - 215.
Interpretacja ikony Rublowa
W 1515 r. katedra ZaÅ›niÄ™cia Matki BoÅ¼ej w Moskwie zostaÅ‚a ozdobiona wspaniaÅ‚ymi
ikonami, ktÃ³re wykonali uczniowie wielkiego mistrza Rublowa. Kiedy metropolita, biskupi i wierni
weszli do wnÄ™trza, wszyscy zgodnie zakrzyknÄ™li: â€žZaprawdÄ™, niebiosa otwierajÄ… siÄ™ i
widaÄ‡ BoÅ¼Ä… wspaniaÅ‚oÅ›Ä‡". Odczucie to staje siÄ™ tym bardziej zrozumiaÅ‚e wobec ikony
nad ikonami, ikony TrÃ³jcy ÅšwiÄ™tej, ktÃ³rÄ… mnich Andrzej Rublow wykonaÅ‚ w 1425 r. OkoÅ‚o
sto piÄ™Ä‡dziesiÄ…t lat pÃ³Åºniej â€žsobÃ³r stu rozdziaÅ‚Ã³w" ustanawia jÄ… jako wzÃ³r
ikonografii i wszystkich przedstawieÅ„ TrÃ³jcy ÅšwiÄ™tej.

W 1904 r. komisja konserwatorska zdejmuje metalowe ozdoby i po usuniÄ™ciu naÅ‚oÅ¼onych
pÃ³Åºniej warstw ikona jaÅ›nieje takim blaskiem, Å¼e czÅ‚onkowie komisji sÄ… wprost
zaszokowani. Z pewnoÅ›ciÄ… moÅ¼na powiedzieÄ‡, Å¼e nigdzie nie istnieje nic o tak wielkiej
mocy syntezy teologicznej, o takim bogactwie symbolicznym i piÄ™knie artystycznego wyrazu.
W ikonie Rublowa wyrÃ³Å¼niÄ‡ moÅ¼na trzy nakÅ‚adajÄ…ce siÄ™ na siebie wymiary. Najpierw
mamy remmiscencjÄ™ biblijnego opisu odwiedzin trzech pielgrzymÃ³w u Abrahama (Rdz 18,1-15).
Komentarz liturgiczny odczytuje: â€žSzczÄ™Å›liwy Abrahamie, widziaÅ‚eÅ› ich, przyjÄ…Å‚eÅ›
BoskoÅ›Ä‡ JedynÄ… i w Trzech Osobach". Jednak juÅ¼ pominiÄ™cie postaci Abrahama i Sary
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zachÄ™ca do wnikniÄ™cia gÅ‚Ä™biej i do przejÅ›cia do drugiego wymiaru, do wymiaru â€žBoÅ¼ej
ekono-mii". Trzej niebiescy pielgrzymi stanowiÄ… â€žRadÄ™ PrzedwiecznÄ…", toteÅ¼ krajobraz
zmienia znaczenie: namiot Abrahama staje siÄ™ paÅ‚acem - Å›wiÄ…tyniÄ…; dÄ…b Mambre drzewem Å¼ycia; kosmos - schematycznym przekrojem natury, drobnym znakiem jej obecnoÅ›ci.
WÃ³Å‚ ofiarowany jako pokarm ustÄ™puje miejsca kielichowi eucharystycznemu.
Trzej anioÅ‚owie, wysmukli i zwiewni, majÄ… ciaÅ‚a bardzo wydÅ‚uÅ¼one (czternaÅ›cie razy
dÅ‚ugoÅ›Ä‡ gÅ‚owy zamiast siedem razy dÅ‚ugoÅ›Ä‡ gÅ‚owy w normalnych wymiarach). SkrzydÅ‚a
anielskie, tak samo jak schematyczny sposÃ³b potraktowania krajobrazu, sprawiajÄ… wraÅ¼enie
bliskoÅ›ci tego, co niematerialne, niewaÅ¼koÅ›ci. OdwrÃ³cona perspektywa znosi dystans,
gÅ‚Ä™biÄ™, w ktÃ³rej wszystko znika w oddali, a przez skutek przeciwny - przybliÅ¼a postacie,
ukazuje, Å¼e BÃ³g jest tutaj, i Å¼e jest wszÄ™dzie. Radosna lekkoÅ›Ä‡ caÅ‚oÅ›ci, sekret geniuszu
Rublowa, nadaje wizji Ã³w niepowtarzalny charakter uskrzydlonoÅ›ci.
Trzy osoby rozmawiajÄ… ze sobÄ… - tematem ich rozmowy mÃ³gÅ‚by byÄ‡ tekst Å›wiÄ™tego
Jana: â€žTak BÃ³g umiÅ‚owaÅ‚ Å›wiat, Å¼e Syna swego Jednorodzonego daÅ‚". OtÃ³Å¼ SÅ‚owo
BoÅ¼e zawsze jest aktem: przyjmuje postaÄ‡ kielicha ofiarnego.
Trzeci wymiar wewnÄ…trz-boski zostaje tylko zasugerowany, gdyÅ¼ jest transcendentny i
nieosiÄ…galny. A przecieÅ¼ jest obecny, jako ekonomia zbawienia wypÅ‚ywa z Å¼ycia
wewnÄ™trznego Boga. BÃ³g jest samÄ… miÅ‚oÅ›ciÄ… w swojej trÃ³josobowej istocie i Jego
miÅ‚oÅ›Ä‡ do Å›wiata stanowi zaledwie odbicie Jego miÅ‚oÅ›ci trynitarnej. Kielich przedstawia dar
uczyniony z siebie, ktÃ³ry nigdy nie jest ubytkiem, lecz wyrazem nadmiaru miÅ‚oÅ›ci; anioÅ‚owie
sÄ… skupieni wokÃ³Å‚ BoÅ¼ego pokarmu. Przeprowadzone ostatnio prace pozwoliÅ‚y odsÅ‚oniÄ‡
zawartoÅ›Ä‡ kielicha. Warstwa pÃ³Åºniejsza, przedstawiajÄ…ca kiÅ›Ä‡ winogron, skrywaÅ‚a
pierwotny rysunek:

Baranka - ktÃ³ry Å‚Ä…czy tÄ™ niebieskÄ… UcztÄ™ ze sÅ‚owami Apokalipsy: Baranek zabity przed
zaÅ‚oÅ¼eniem Å›wiata. MiÅ‚oÅ›Ä‡, ofiara, zabicie poprzedzajÄ… akt stworzenia Å›wiata, sÄ… u
jego ÅºrÃ³dÅ‚a.
Trzej anioÅ‚owie odpoczywajÄ…, jest to najwyÅ¼szy spokÃ³j, jaki byt moÅ¼e osiÄ…gnÄ…Ä‡, lecz
odpoczynek ten ma charakter â€župajajÄ…cy" - niczym prawdziwa ekstaza, â€žwyjÅ›cie w samym
sobie". W tej wÅ‚aÅ›nie ekstazie-entazie zawiera siÄ™ caÅ‚y paradoks, zachowujÄ…cy swojÄ…
wÅ‚asnÄ… gÅ‚Ä™biÄ™. ÅšwiÄ™ty Grzegorz z Nyssy dobrze wyraÅ¼a tÄ™ tajemnicÄ™:
â€žNajwiÄ™kszym paradoksem jest to, Å¼e stabilnoÅ›Ä‡ i ruch stanowiÄ… to samo".
Ruch wychodzi od lewej stopy anioÅ‚a z prawej strony, nastÄ™pnie wyraÅ¼a siÄ™ w jego
pochyleniu gÅ‚owy, obejmuje anioÅ‚a znajdujÄ…cego siÄ™ w Å›rodku, nieodparcie porywa kosmos:
skaÅ‚Ä™ i drze-wo, i zanika w pionowej postaci anioÅ‚a ze strony lewej, gdzie ustaje niczym w
przybytku. Obok tego ruchu okrÄ™Å¼nego, ktÃ³rego zanikanie rzÄ…dzi caÅ‚Ä… resztÄ…, tak jak
wiecznoÅ›Ä‡ zarzÄ…dza czasem, pion Å›wiÄ…tyni i berÅ‚a, ktÃ³re trzyma kaÅ¼dy z anioÅ‚Ã³w,
okreÅ›lajÄ… linie siÅ‚ pionowych, dÄ…Å¼enie ziemskoÅ›ci ku niebieskoÅ›ci, w ktÃ³rej speÅ‚nia
siÄ™ wszelki wzlot.
Ta wizja Boga promieniuje transcendentnÄ… prawdÄ… dogmatu. Z koncepcji anioÅ‚Ã³w Rublowa
wynika jednoÅ›Ä‡ i rÃ³wnoÅ›Ä‡ - moÅ¼na by wziÄ…Ä‡ jednego z anioÅ‚Ã³w za ktÃ³regoÅ› z
http://www.lubin.cerkiew.pl

2019-06-18 17:04:30 / Page 5

dwÃ³ch pozostaÅ‚ych, a przecieÅ¼ nie ma tu ani powtÃ³rzenia, ani pomieszania. ZÅ‚oto
jaÅ›niejÄ…ce na ikonach zawsze okreÅ›la BoskoÅ›Ä‡, jej bezmiar; skrzydÅ‚a anioÅ‚Ã³w
rozciÄ…gajÄ… siÄ™ okrywajÄ…c wszystko, a ich wewnÄ™trzne, bÅ‚Ä™kitne kontury
podkreÅ›lajÄ… jednoÅ›Ä‡ i niebieski charakter jednej natury. Jeden BÃ³g w trzech Osobach
doskonale rÃ³wnych - to wÅ‚aÅ›nie wyraÅ¼ajÄ… trzy identyczne berÅ‚a w rÄ™kach anioÅ‚Ã³w oznaki wÅ‚adzy krÃ³lewskiej.
DoskonaÅ‚a rÃ³wnoÅ›Ä‡ anioÅ‚Ã³w jest wyraÅ¼ona tak silnie, Å¼e nie istnieje Å¼adna reguÅ‚a dla
okreÅ›lenia Osoby Boskiej, przedstawionej pod postaciami poszczegÃ³lnych anioÅ‚Ã³w. AnioÅ‚ po
prawej stronie nie nasuwa wÄ…tpliwoÅ›ci, jest to Duch ÅšwiÄ™ty. RozbieÅ¼-noÅ›Ä‡ dotyczy
anioÅ‚a znajdujÄ…cego siÄ™ poÅ›rodku - czy jest to Ojciec, czy Syn - co bezpoÅ›rednio
determinuje toÅ¼samoÅ›Ä‡ anioÅ‚a z lewej strony.
WaÅ¼nego Å›wiadectwa w tej sprawie dostarcza Å›wiÄ™ty Stefan z Permu, Å¼yjÄ…cy
wspÃ³Å‚czeÅ›nie z Rublowem, starszy od niego i przyjaciel Å›wiÄ™tego Sergiusza. Na swojÄ…
misjÄ™ poÅ›rÃ³d Zyrian - olbrzymi rejon ciÄ…gnÄ…cy siÄ™ aÅ¼ po Ural, zwany â€žObwodem
permskim" - Stefan przywozi ikonÄ™ TrÃ³jcy ÅšwiÄ™tej o takiej samej kompozycji jak ikona
Rublowa. WokÃ³Å‚ kaÅ¼dego anioÅ‚a widnieje napis w jÄ™zyku zyriaÅ„skim: â€žanioÅ‚ z lewej
strony nosi imiÄ™ Py, co znaczy Syn, anioÅ‚ z prawej strony: Puiltos - Duch ÅšwiÄ™ty, zaÅ› anioÅ‚
Å›rodkowy: Ai - Ojciec.
Przyjmijmy tÄ™ tradycjÄ™ jako punkt odniesienia dla naszego komentarza. W swoim doskonaÅ‚ym
studium o sztuce Rublowa, N.Diemina (Moskwa, 1963 r., w jÄ™zyku rosyjskim) pisze: â€žStefan z
Permu dla potrzeb swojej misji postaraÅ‚ siÄ™ uczyniÄ‡ znaczenie ikony maksymalnie
zrozumiaÅ‚ym. UkÅ‚ad anioÅ‚Ã³w na jego ikonie przedstawia siÄ™ tak samo, jak na ikonie Rublowa i
najprawdopo-dobniej znaczenie ich rÃ³wnieÅ¼ jest identyczne".
KaÅ¼da Osoba ma swÃ³j znak wyraÅ¼ony za pomocÄ… berÅ‚a, ktÃ³re ukierunkowujÄ… spojrzenie
widza ku tym emblematom. Za Ojcem znajduje siÄ™ drzewo Å»ycia, ÅºrÃ³dÅ‚o; wedÅ‚ug
Å›wiÄ™tego Izaaka â€ždrzewo Å¼ycia to miÅ‚oÅ›Ä‡ TrÃ³jcy ÅšwiÄ™tej, drzewo, z ktÃ³rego spadÅ‚
Adam". BerÅ‚o Chrystusa wskazuje na dom, KoÅ›ciÃ³Å‚, CiaÅ‚o Chrystusa. Duch ÅšwiÄ™ty odcina
siÄ™ na tle â€žschodkowatych skaÅ‚", wyobraÅ¼ajÄ…cych gÃ³rÄ™, salÄ™ na gÃ³rze. Tabor,
wyniesienie, ekstazÄ™, tchnienie proroczych szczytÃ³w i przestrzeni.

Formami geometrycznymi kompozycji sÄ…: prostokÄ…t, krzyÅ¼, trÃ³jkÄ…t i okrÄ…g.
StrukturyzujÄ… one obraz od wewnÄ…trz i trzeba je odnaleÅºÄ‡. WedÅ‚ug koncepcji epoki ziemia
miaÅ‚a ksztaÅ‚t oÅ›mioboku, a prostokÄ…t jest tajemniczym znakiem ziemi, ktÃ³rÄ… widzimy w
dolnej czÄ™Å›ci stoÅ‚u*. (* Kosmas Indikopleustes, wielki podrÃ³Å¼nik z VI w., w swej
ChrzeÅ›cijaÅ„skiej topografii wszechÅ›wiata utrzymuje, Å¼e ziemia ma ksztaÅ‚t dÅ‚ugiego
kwadratu.) GÃ³rna czÄ™Å›Ä‡ stoÅ‚u takÅ¼e ma ksztaÅ‚t prostokÄ…tny; odnajdujemy w niej
znaczenie czterech czÄ™Å›ci Å›wiata, czterech stron Å›wiata, bÄ™dÄ…cych u OjcÃ³w KoÅ›cioÅ‚a
symbolicznym szyfrem czterech Ewangelii w ich peÅ‚ni, ktÃ³rej nic nie moÅ¼na ani dodaÄ‡, ani
ujÄ…Ä‡; jest to symbol powszechnoÅ›ci SÅ‚owa. Ta gÃ³rna czÄ™Å›Ä‡ stoÅ‚u - oÅ‚tarza
wyobraÅ¼a BibliÄ™ ofiarowujÄ…cÄ… kielich, owoc SÅ‚owa. JeÅ¼eli przedÅ‚uÅ¼yÄ‡ liniÄ™
drzewa Å¼ycia (usytuowanego z tyÅ‚u za Å›rodkowym anioÅ‚em), moÅ¼na zauwaÅ¼yÄ‡, Å¼e
drzewo to zstÄ™puje, przechodzi przez stÃ³Å‚ i zagÅ‚Ä™bia siÄ™ korzeniami w prostokÄ…cie
ziemi; zwiastunem drzewa jest SÅ‚owo, a drzewo czerpie poÅ¼ywienie z zawartoÅ›ci kielicha.
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Znajdujemy tutaj wyjaÅ›nienie tajemnicy drzewa: dlaczego przynosiÅ‚o ono owoce Å¼ycia
wiecznego, dlaczego byÅ‚o drzewem Å¼ycia. W wigiliÄ™ Å›wiÄ™ta Narodzenia Chrystusa
sÅ‚yszymy: â€žMiecz ognisty odsuwa siÄ™ i Cherubin odchodzi od drzewa Å¼ycia", gdyÅ¼ jego
owoce dane sÄ… w Eucharystii.
DÅ‚onie anioÅ‚Ã³w dÄ…Å¼Ä… do znaku ziemi, ktÃ³ra jest miejscem realizaqi BoÅ¼ej MiÅ‚oÅ›ci.
Åšwiat znajduje siÄ™ poza Bogiem jako byt o odmiennej naturze, lecz wpisany jest w Å›wiÄ™ty
krÄ…g â€žkomunii Ojca"; porusza siÄ™ ruchem okrÄ™Å¼nym, znajduje siÄ™ wysoko w wy-miarze
niebieskim, pod postaciÄ… skaÅ‚y, zaÅ› ruch okrÄ™Å¼ny zanika dla Å›wiata w
paÅ‚acu-Å›wiÄ…tyni. Ta Å›wiÄ…tynia jest jakby rozprzestrzenieniem AnioÅ‚a-Chrystusa, Jego
Wcielenia. Jest Jego ciaÅ‚em kosmicznym. KoÅ›cioÅ‚em, oblubienicÄ… zjadnoczonego z niÄ…
Baranka â€žbez podziaÅ‚u i pomieszania". ÅšwiÄ…tynia trwa w nieruchomoÅ›ci odpoczynku
wielkiego szabatu - stanowiÄ…cego punkt dojÅ›cia ruchu trynitamego. Cykl liturgii kosmicznej jest
zamkniÄ™ty. To escha-tologiczna wizja Nowego Jeruzalem. ZÅ‚ocona czÄ™Å›Ä‡ Å›wiÄ…tyni,
ktÃ³ra wysuwa siÄ™ niczym moc chroniÄ…ca, symbolizuje macierzyÅ„skÄ… ochronÄ™ i opiekÄ™
Theotokos i kapÅ‚aÅ„stwa Å›wiÄ™tych, przedstawia welon Matki BoÅ¼ej, Pokrow.
WedÅ‚ug tradycji to z drzewa Å¼ycia wziÄ™to drewno na KrzyÅ¼. Jego postaÄ‡ stanowi
niewidzialnÄ…, lecz najbardziej oczywistÄ… oÅ› kompozycji. Aureola, Å›wietlisty krÄ…g wokÃ³Å‚
gÅ‚owy Ojca, kielich i znak ziemi znajdujÄ… siÄ™ na tej samej linii pionowej, ktÃ³ra dzieli ikonÄ™ na
dwie czÄ™Å›ci, przecina siÄ™ z liniÄ… horyzontalnÄ…, Å‚Ä…czÄ…cÄ… Å›wietliste krÄ™gi
anioÅ‚Ã³w po bokach, i tworzy krzyÅ¼. Tak wiÄ™c krzyÅ¼ wpisany jest w Å›wiÄ™ty krÄ…g Å¼ycia
BoÅ¼ego, stanowi Å¼ywÄ… oÅ› miÅ‚oÅ›ci TrÃ³jcy ÅšwiÄ™tej. â€žOjciec jest miÅ‚oÅ›ciÄ…, ktÃ³ra
daje krzyÅ¼. Syn jest miÅ‚oÅ›ciÄ… ukrzyÅ¼owanÄ…. Duch ÅšwiÄ™ty jest krzyÅ¼em miÅ‚oÅ›ci,
jego niezwyciÄ™Å¼onÄ… mocÄ…." Ruch ogarnia takÅ¼e ramiona krzyÅ¼a, a one, niczym
wyciÄ…gniÄ™te ramiona Chrystusa, ogarniajÄ… wszechÅ›wiat: â€žA Ja, gdy zostanÄ™ nad
ziemiÄ™ wywyÅ¼szony, przyciÄ…gnÄ™ wszystkich do siebie" (J 12,32). Syn i Duch sÄ… dwiema
dÅ‚oÅ„mi Ojca. JeÅ¼eli dwa kraÅ„ce stoÅ‚u poÅ‚Ä…czy siÄ™ z punktem znajdujÄ…cym siÄ™
dokÅ‚adnie nad gÅ‚owÄ… Å›rodkowego anioÅ‚a, bÄ™dzie moÅ¼na zobaczyÄ‡, Å¼e anioÅ‚owie
umieszczeni sÄ… dokÅ‚adnie w trÃ³jkÄ…cie rÃ³wnoramien-nym. TrÃ³jkÄ…t taki oznacza jednoÅ›Ä‡
i rÃ³wnoÅ›Ä‡ TrÃ³jcy, ktÃ³rej wierzchoÅ‚kiem jest pegaia theotes. Ojciec. Wreszcie linia nakreÅ›lona
wzdÅ‚uÅ¼ zewnÄ™trznych konturÃ³w trzech anioÅ‚Ã³w stanowi okrÄ…g doskonaÅ‚y, znak BoÅ¼ej
wiecznoÅ›ci. Åšrodkiem tego okrÄ™gu jest dÅ‚oÅ„ Ojca, Pantokratora.
Rublow rÃ³Å¼ni siÄ™ od WÅ‚ochÃ³w, wpisujÄ…cych obraz w okrÄ…g; u niego sami anioÅ‚owie
stanowiÄ… okrÄ…g. Natomiast kontury przedmiotÃ³w (trony, podnÃ³Å¼ki, gÃ³ra) tworzÄ…
oÅ›miobok, symbol Ã“smego Dnia. WewnÄ™trzne kontury anioÅ‚Ã³w siedzÄ…cych po bokach
odtwarzajÄ… ksztaÅ‚t kielicha, niczym klucz do tajemnicy ikony. RozÅ‚oÅ¼enie ciÄ™Å¼aru,
proporcji i miary podporzÄ…dkowane zostaÅ‚o zrÃ³wnowaÅ¼onemu do perfekcji systemowi
zaleÅ¼noÅ›ci. Jednak wewnÄ…trz tej ramy Rublow stosuje duÅ¼Ä… dowolnoÅ›Ä‡ Å›rodkÃ³w, by
w miarÄ™ potrzeby wyraziÄ‡

sens ideologiczny. Na przykÅ‚ad kielich i dÅ‚oÅ„ Ojca sÄ… lekko zdecentrowÄ…ne (przesuniÄ™te)
ku doÅ‚owi i na prawo od Å›rodka, podczas gdy gÅ‚owa lekko skÅ‚ania siÄ™ na lewo od osi
pionowej. Efekt zostaÅ‚ genialnie wystudiowany, prawie niezauwaÅ¼alne odchylenia faÅ‚dÃ³w szat
spadajÄ…cych kaskadÄ… z lewego ramienia prowadzÄ… spojrzenie ku dÅ‚oni bÅ‚ogosÅ‚awiÄ…cej
kielich, ku temu ideologicznemu Å›rodkowi kompozycji, wzmocnionemu i uwypuklonemu wszystkimi
http://www.lubin.cerkiew.pl

2019-06-18 17:04:30 / Page 7

prostymi liniami i oÅ‚tarzem.
Stopy anioÅ‚Ã³w ledwo dotykajÄ… podnÃ³Å¼kÃ³w, ich odwrÃ³cona perspektywa daje wraÅ¼enie
lekkoÅ›ci, pozbawionej wszelkiego ciÄ™Å¼aru materialnego i caÅ‚oÅ›Ä‡, jako twÃ³r z samego tylko
powietrza, unosi siÄ™ ku gÃ³rze. Oto uczestniczymy w tym, co Å›wiÄ™ty Makary nazywa
â€žpastwiskami serca", w nieskoÅ„czonych przestrzeniach BoÅ¼ego serca.
Postacie ukazane sÄ… w trzech czwartych, co powoduje zmniejszenie szerokoÅ›ci ich ramion, a
giÄ™tka i plastyczna linia Å›lizga siÄ™ po wydÅ‚uÅ¼onych sylwetkach z iÅ›cie niebiaÅ„skÄ…
elegancjÄ…. Tak samo lekko odwrÃ³cone twarze przyjmujÄ… ten wydÅ‚uÅ¼ony ksztaÅ‚t. Linie
proste wyraÅ¼ajÄ… element siÅ‚y, harmonizujÄ… z liniami zaokrÄ…-glonymi i zachwycajÄ… czysto
muzykalnym rytmem i mÅ‚odzieÅ„czÄ… Å›wieÅ¼oÅ›ciÄ…, ktÃ³re opiewajÄ… wdziÄ™k zawartej w
nich siÅ‚y. Kontury o wiele silniej wyraÅ¼ajÄ… ruch niÅ¼ perspektywa; szerokoÅ›Ä‡ szat pozwala
domyÅ›laÄ‡ siÄ™ ciaÅ‚a o zmniejszonym ciÄ™Å¼arze, podczas gdy obfite wÅ‚osy podkreÅ›lajÄ…
kruchoÅ›Ä‡ i delikatnoÅ›Ä‡ antycznie czystych twarzy.
Postawa Ojca ma w sobie coÅ› monumentalnego, wyraÅ¼a hie-ratyczny spokÃ³j i nieruchomoÅ›Ä‡,
czysty akt, speÅ‚nienie, statycznÄ… zasadÄ™ wiecznoÅ›ci, lecz rÃ³wnoczeÅ›nie, przez
zastosowanie szczegÃ³lnie zdumiewajÄ…cego kontrastu, wzrastajÄ…ce nasilenie ruchu rÄ™ki
prawej, jej mocne wygiÄ™cie, ktÃ³re odpowiada takiej samej mocy w pochyleniu szyi i gÅ‚owy,
wyraÅ¼ajÄ… zasadÄ™ dynamicznÄ…. NiewysÅ‚awialnoÅ›Ä‡ tajemnicy Boga zawiera siÄ™ w tej
syntezie nieruchomoÅ›ci i ruchu: Absolut filozofÃ³w, czysty Akt teologÃ³w i Å¼ywy BÃ³g Biblii,
â€žOjcze nasz, ktÃ³ryÅ› jest w niebiesiech".
Moc BoÅ¼a, tak jak wyznaje nasze Credo, â€žwierzÄ™ w Boga Ojca WszechmogÄ…cego", jest
mocÄ… miÅ‚oÅ›ci Ojca, ktÃ³ra wyraÅ¼a siÄ™ w spojrzeniu Å›rodkowego anioÅ‚a. BÃ³g jest
MiÅ‚oÅ›ciÄ… i wÅ‚aÅ›nie dla-tego moÅ¼e objawiÄ‡ siÄ™ tylko w komunii, moÅ¼e byÄ‡ poznany
tyl-ko w komunii. â€žNikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie" (J 14,6), a takÅ¼e:
â€žNikt nie moÅ¼e przyjÅ›Ä‡ do Mnie, jeÅ¼eli go nie pociÄ…gnie Ojciec" (J 6,44). Nie chodzi tutaj
o Å¼adne zawÄ™Å¼enie czy ewangelicznÄ… wyÅ‚Ä…cznoÅ›Ä‡, lecz o najbardziej
wstrzÄ…sajÄ…ce objawienie samej natury miÅ‚oÅ›ci. Nie ma poznania Boga poza komuniÄ…
miÄ™dzy czÅ‚owiekiem a Bogiem, a ta komunia zawsze jest trynitama i wprowadza w komuniÄ™
miÄ™dzy Ojcem i Synem. Pozwala zrozumieÄ‡, dlaczego Ojciec nigdy nie objawia siÄ™
bezpoÅ›rednio. On jest Å¹rÃ³dÅ‚em i wÅ‚aÅ›nie dlatego jest Milczeniem. Objawia siÄ™ wiecznie,
lecz objawia Go diada Syna i Ducha ÅšwiÄ™-tego. Ikona ukazuje tÄ™ komuniÄ™, ktÃ³rej Å¼ywym
ogniskiem jest kielich.
Linie z prawej strony Å›rodkowego anioÅ‚a poszerzajÄ… siÄ™ w mia-rÄ™ zbliÅ¼ania siÄ™ do
anioÅ‚a z lewej strony. W jÄ™zyku symbolicznym linii krzywe wypukÅ‚e oznaczajÄ… zawsze
ekspresjÄ™, sÅ‚owo, rozwÃ³j, objawienie; krzywe wklÄ™sÅ‚e przeciwnie, oznaczajÄ…
posÅ‚uszeÅ„stwo, uwagÄ™, wyrzeczenie siÄ™ siebie, receptywnoÅ›Ä‡. Ojciec zwraca siÄ™ ku
Synowi. MÃ³wi. Ruch, ktÃ³ry przenika Jego istotÄ™, to ekstaza. CaÅ‚y wyraÅ¼a siÄ™ w Synu:
â€žOjciec jest we Mnie. Wszystko, co ma Ojciec, naleÅ¼y do Mnie".
Syn sÅ‚ucha, faÅ‚dy Jego szaty wyraÅ¼ajÄ… najwyÅ¼szÄ… uwagÄ™, wy-rzeczenie siÄ™ siebie.
On takÅ¼e rezygnuje z siebie, by byÄ‡ tylko i wyÅ‚Ä…cznie SÅ‚owem swego Ojca: â€žSÅ‚Ã³w tych,
ktÃ³re wam
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mÃ³wiÄ™, nie wypowiadam od siebie; Ojciec, ktÃ³ry trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieÅ‚".
Jego prawa dÅ‚oÅ„ powtarza gest Ojca: bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo. Dwa palce, odcinajÄ…ce siÄ™ od
bieli stoÅ‚u-Biblii, zwiastujÄ… drogÄ™ zbawienia-jednoÅ›ci w Chrystusie dwÃ³ch natur,
wprowadzenie czÅ‚owieka w komuniÄ™ Ojca.
OpadajÄ…ca rÄ™ka anioÅ‚a z prawej strony wskazuje kierunek bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwa: Å›wiat;
dÅ‚oÅ„ ta zdaje siÄ™ okrywaÄ‡, chroniÄ‡, â€žunosiÄ‡ siÄ™ nad" (wedÅ‚ug okreÅ›lenia z biblijnego
opisu stworzenia). Nad prostokÄ…tem Å›wiata dÅ‚oÅ„ ta przypomina rozpostarte skrzydÅ‚a
nieskalanej goÅ‚Ä™bicy.
DelikatnoÅ›Ä‡ linii anioÅ‚a z prawej strony ma w sobie coÅ› macierzyÅ„skiego*.(* Ruah: Duch w
jÄ™zykach semickich jest rodzaju Å¼eÅ„skiego. Teksty syryjskie czÄ™sto nazywajÄ…
Pocieszyciela: PocieszycielkÄ….) On jest Pocieszycielem, lecz takÅ¼e Duchem ÅšwiÄ™tym:
Duchem Å»ycia. Jest tym, ktÃ³ry daje Å¼ycie i od ktÃ³rego wszystko bierze poczÄ…tek. Jest trzecim
wyrazem BoÅ¼ej MiÅ‚oÅ›ci, Duchem MiÅ‚oÅ›ci. Jego pozycja w niewielkim stopniu rÃ³Å¼ni siÄ™
od pozycji dwÃ³ch pozostaÅ‚ych anioÅ‚Ã³w. Przez swoje pochylenie i poryw caÅ‚ej swej istoty/
znajduje siÄ™ poÅ›rodku Ojca i Syna; jest Duchem komunii i staÅ‚ego wzajemnego przekazu.
WyraÅºnie zostaÅ‚o to pokazane przez tak widoczny fakt, Å¼e ruch wychodzi od Niego. To przez
Jego tchnienie Ojciec zwraca siÄ™ ku Synowi, Syn przyjmuje Ojca, a SÅ‚owo rozlega siÄ™
dÅºwiÄ™kiem. Jak mÃ³wi Å›wiÄ™ty Jan DamasceÅ„ski: â€žPrzez Ducha ÅšwiÄ™tego
rozpoznajemy Chrystusa, Syna BoÅ¼ego, a przez Syna kontemplujemy Ojca". Podczas Epifanii
Ojciec kieruje siÄ™ ku Synowi przez ruch GoÅ‚Ä™bicy.
Ojciec pochyla gÅ‚owÄ™ ku Synowi w ruchu nieskoÅ„czonego smutku, w BoÅ¼ym wymiarze
Agape. Wydaje siÄ™, Å¼e mÃ³wi o zabitym Baranku, ktÃ³rego ofiara znalazÅ‚a swoje apogeum w
bÅ‚ogosÅ‚awionym przezeÅ„ kielichu. Pionowa postawa Syna wyraÅ¼a caÅ‚Ä… Jego uwagÄ™.
Jego Oblicze jest jakby zasnute cieniem krzyÅ¼a; zadumany, wyraÅ¼a zgodÄ™ takim samym
gestem bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwa. O ile spojrzenie Ojca w swej bezgranicznej gÅ‚Ä™bi kontempluje
jedynÄ… drogÄ™ zbawienia, o tyle wzrok Syna, ledwie wzniesiony do gÃ³ry, wyraÅ¼a
przyzwolenie. Duch ÅšwiÄ™ty pochyla siÄ™ ku Ojcu; pogrÄ…Å¼ony jest w kontemplacji misterium.
Jego ramiÄ™, wyciÄ…gniÄ™te ku Å›wiatu, oznacza ruch zstÄ™pujÄ…cy, PiÄ™Ä‡dziesiÄ…tnicÄ™
i â€žmoc objawiajÄ…cÄ…", zdaje siÄ™ juÅ¼ spoczywaÄ‡ na Synu w Jego ziemskiej misji. Jego
postawa podporzÄ…dkowania siÄ™ jest juÅ¼ wypeÅ‚nieniem Ewangelii.
Barwy w ikonografii majÄ… swÃ³j wÅ‚asny jÄ™zyk. U Rublowa osiÄ…gajÄ… one niezrÃ³wnane
bogactwo, peÅ‚nÄ… harmoniÄ™ muzycznÄ… wraz z caÅ‚Ä… gamÄ… najdelikatniejszych
niuansÃ³w, ktÃ³re obserwowaÄ‡ moÅ¼na we wszystkich szczegÃ³Å‚ach kompozycji. Jednak nie ma
tu efektÃ³w polichromicznych, gdyÅ¼ nic nie mÄ…ci gÅ‚Ä™bi BoÅ¼ego skupienia. CieÅ„ jest
nieobecny i poszczegÃ³lne fragmenty nie sÄ… oÅ›wietlane, lecz wydzielajÄ… swoje wÅ‚asne
Å›wiatÅ‚o, pÅ‚ynÄ…ce z tajemnych ÅºrÃ³deÅ‚. IntensywnoÅ›Ä‡ barw postaci centralnej jest
spotÄ™gowana kontrastem z bielÄ… stoÅ‚u i odbija siÄ™ w jedwabistym poÅ‚ysku anio-Å‚Ã³w,
ktÃ³rzy jÄ… otaczajÄ….
Ciemna purpura (miÅ‚oÅ›Ä‡ BoÅ¼a) oraz intensywny bÅ‚Ä™kit (prawda niebieska) wraz z
bÅ‚yszczÄ…cym zÅ‚otem skrzydeÅ‚ (obfitoÅ›Ä‡ BoÅ¼a) skÅ‚adajÄ… siÄ™ na doskonaÅ‚Ä…
zgodnoÅ›Ä‡ barw, majÄ…cÄ… swojÄ… kontynuacjÄ™ w tonacji zÅ‚agodzonej, jakby w objawieniu
zrÃ³Å¼nicowanym, stopniowej inicjacji: w lekkim rÃ³Å¼u i kolorze lila po lewej stronie, w
Å‚agodniejszym bÅ‚Ä™kicie i w srebrzystej zieleni po stronie prawej. ZÅ‚oty kolor tronÃ³w BoÅ¼ych
wyraÅ¼a przeobfitoÅ›Ä‡ Å¼ycia TrÃ³jcy ÅšwiÄ™tej. BÅ‚Ä™kit zwany â€žbÅ‚Ä™kitem Rublowa"
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oddaje kolor nieba TrÃ³jcy ÅšwiÄ™tej i Raju, a stajÄ…c siÄ™ coraz jaÅ›niejszy jest niczym
niebieskie Å›wiatÅ‚o samej ikony.

Tak wiÄ™c Ojciec, nieosiÄ…galny w intensywnoÅ›ci swych barw, w ciemnoÅ›ciach swej
Å›wiatÅ‚oÅ›ci, objawia siÄ™ jako delikatny, dostÄ™pny w obÅ‚oku Å›wietlistym Syna i Ducha
ÅšwiÄ™tego. Kompozycja ta z odlegÅ‚oÅ›ci sprawia wraÅ¼enie czerwonego i bÅ‚Ä™kitnego
pÅ‚omienia. Wszystko rozpÅ‚omienia siÄ™ w olÅ›niewajÄ…cej atmosferze PoÅ‚udnia: â€žTen, kto
jest blisko Mnie, jest blisko ognia".
DÅ‚oÅ„ Ojca, wyciÄ…gniÄ™ta nad kielichem, dzierÅ¼y poczÄ…tek i koniec. Baranek zabity od
zaÅ‚oÅ¼enia Å›wiata i baranek-ÅšwiÄ…tynia nowego Jeruzalem, Å›wiÄ™ta Wieczerza Chrystusa i
Jego obietnica picia owocu winnego krzewu w KrÃ³lestwie Ojca zawierajÄ… czas w wiecznoÅ›ci.
Kielich promieniuje poÅ›rÃ³d olÅ›niewajÄ…cej bieli SÅ‚owa, ktÃ³re odbija wszystkie kolory Prawdy,
jest to Promieniowanie BoÅ¼ego serca, wzajemny dar trzech OsÃ³b Boskich.
Z ikony jakby wydobywa siÄ™ potÄ™Å¼ne wezwanie: â€žBÄ…dÅºcie jedno, tak jak Ojciec i Ja
stanowimy jedno". CzÅ‚owiek stworzony jest na obraz trynitamego Boga, KoÅ›ciÃ³Å‚ - Komunia
wpisany jest w jego naturÄ™ jako ostateczna prawda. Wszyscy ludzie sÄ… wezwani, by
zgromadziÄ‡ siÄ™ wokÃ³Å‚ jedynego i tego samego kielicha, by wznieÅ›Ä‡ siÄ™ na
pÅ‚aszczyznÄ™ BoÅ¼ego serca i uczestniczyÄ‡ w Uczcie mesjaÅ„skiej, w staniu siÄ™ jednÄ…
ÅšwiÄ…tyniÄ…-Barankiem. â€žTo jest Å¼ycie wieczne (Duch ÅšwiÄ™ty), aby znali Ciebie,
jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, ktÃ³rego posÅ‚aÅ‚eÅ›, Jezusa Chrystusa."
Wizja koÅ„czy siÄ™ tÄ… eschatologicznÄ… uwagÄ…: jest to zapowiedÅº KrÃ³lestwa niebieskiego,
caÅ‚a skÄ…pana w Å›wiatÅ‚oÅ›ci nie bÄ™dÄ…cej Å›wiatÅ‚oÅ›ciÄ… tego Å›wiata, peÅ‚na radoÅ›ci
czystej, bezinteresownej, radoÅ›ci BoÅ¼ej, wypÅ‚ywajÄ…cej z tego prostego faktu, Å¼e TrÃ³jca
ÅšwiÄ™ta istnieje, Å¼e jesteÅ›my kochani i Å¼e wszystko jest Å‚askÄ…. Zdumienie rodzi siÄ™ w
duszy, ktÃ³rÄ… milknie. Mistycy nigdy nie mÃ³wiÄ… o wyÅ¼ynach - tylko milczenie je odkrywa.
Niniejszy tekst stanowi fragment ksiÄ…Å¼ki Paula Evdokimova "Sztuka ikony. Teologia
PiÄ™kna", Wydawnictwo KsiÄ™Å¼y MarianÃ³w, Warszawa 1999, s. 205 - 215.
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IKONA ÅšWIÄ˜TEJ TRÃ“JCY
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