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ucyna Potyrała OSJ jest autorką niewielkiej książki na tem at
ikon". Książka ta stanowi pracę dyplom ow ą Siostry pisaną na
W ydziale Filozoficznym Tow arzystw a Jezusow ego w K rakow ie
(Autorka jest absolw entką Pedagogiki Religijnej).
Celem książki nie jest podanie pełnej teologii ikony, lecz wska
zanie na jej funkcję katechetyczną, określenie jej roli i miejsca w prze
kazywaniu w iary oraz znaczenia w osobistym spotkaniu z Bogiem
na modlitwie.
Za L. Uspienskim s. Lucyna definiuje ikonę (w znaczeniu ogólnym)
jako święty obraz malowany na desce, fresk, mozaikę lub rzeźbę (s. 12).
Jako uzasadnienie kultu ikon podaje fakt, że od m om entu Wcie
lenia niewidzialne staje się widzialne i możliwe do przedstawienia.
Przypom ina orzeczenia Soboru Nicejskiego (787) w tej kwestii.
Aby obraz m ożna było nazwać ikoną, musi on respektować na
ukę Kościoła, pozostawać w zgodzie z Biblią, Tradycją i liturgią - od
zwierciedlać je, z nich czerpać i służyć im. M a zwracać człowieka
ku Bogu i pom agać w m odli
twie. Treść ikon m a zawierać
tylko elem enty pozytyw ne, ta
D anuta M astalska
kie, które uczą pokazując naukę
0 zbaw ieniu, umacniają, koją
1 przyciągają. N ie mogą nato
miast zniechęcać lub przerażać
(s. 15).
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Siostra zaznacza również,
w jaki sposób ikony mogą spe
łniać swoje zadania, a także omawia różnicę między zachodnimi ob
razami a ikonami. Pisze m.in.: Otóż, ikona związana jest ściśle z teo
logią obecności [Boga], natomiast zachodni obraz religijny ma tylko
za zadanie pobudzanie wiernych do pogłębiania uczuć religijnych
(s. 20). Funkcję pedagogiczną takich obrazów zawierają również ikony,
ale nie ograniczają się do niej, ani nie jest ona dla nich zasadnicza.
Ikona ma udział w świętości praw zoru - uświęca, choć nie na spo
sób sakram entu.
Zastanawiając się nad katechetyczną funkcją ikony w relacji do
źródeł katechezy, s. Lucyna podkreśla rolę Biblii i Tradycji - czyli
źródła te zarów no dla katechezy, jak i ikony są zbieżne. Zatem iko
na m oże z pożytkiem służyć katechezie. Wszystkie bow iem ikony
mają przekazywać Objawienie Boże, a „piszący” ikonę staje się prze
kazicielem praw d Boskich. Istotne jest, by zharm onizow ać form ę
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z treścią. Według teologii ikony, Pismo Święte i święty wizerunek w za
jem nie się potwierdzają i tłum aczą (s. 29). Ikona w inna się cieszyć
taką sam ą czcią co Ewangelia, gdyż spełnia tę samą funkcję.
Ikona, podobnie jak Słowo, stanow i integralną część liturgii głosi Słowo i pom aga poznać Boga. Tak więc poprzez ikony, tak jak
i przez liturgię Pismo Święte żyje w Kościele (s. 33). Ikona pom aga
rów nież wejść w łączność z Kościołem niebiańskim .
W relacji do zadań katechezy ikona dopom aga jej w prowadze
niu do osobow ego spotkania z Bogiem, w przylgnięciu do Niego,
w życiu modlitwy. Ikona jest pośrednikiem w tym spotkaniu i w ogóle
w przybliżaniu do świata duchowego. Każde wyobrażenie [ikona] ze
względu na swą nieodzowną symbolikę odkryć nam m oże swoją du
chową treść tylko w procesie naszego duchowego wstępowania „od
obrazu do pierwowzoru”, wtedy to ikona, tem u, kto ją kontempluje,
daje siłę odczucia jej duchowego sedna i wówczas właśnie ikona oży
wa i spełnia swoją powinność (s. 59).
N astępnie autorka podaje praktyczne wskazówki do m odlitwy
z ikonam i. Om awiając przygotowanie do m odlitw y pisze m .in., że
istnieją różne możliwości m odlitw y z ikoną: medytacja, kontem pla
cja, adoracja, „proste m iłosne w ejrzenie”, m odlitw a spontaniczna
(uwielbienie, prośby, ofiarowanie, w staw iennictw o) i in.
S.
Lucyna podkreśla też niezmiernie istotną sprawę w tym przy
gotow aniu: Ikona sprzyja [...] spotkaniu w prawdzie. Trzeba tylko dać
się przeniknąć aż do głębi, nauczyć się patrzeć w prawdzie na nasze
życie, nauczyć się rzeczywiście nie uciekać od Boga, który patrzy na
nas z nieskończoną czułością i miłosierdziem (s. 62).
W spomina również o modlitwie z ikoną w grupie i o przebiegu takiej
modlitwy.
N a koniec przedstaw ia przykłady w prow adzenia do medytacji
trzech w ybranych ikon: Trójcy Świętej („ikony ikon”) A. Rublowa,
M atki Boskiej W łodzimierskiej oraz ikony Bożego Narodzenia.
Jak zaznacza, katecheza z ikonami, ma charakter modlitewny.
W tej skrom nej objętościowo, lecz interesującej i wartościowej
książce, A utorka zawarła ABC wiadom ości na tem at ikony. Tak pod
względem jej teologii, jak i praktycznego „zastosow ania”. O praco
w anie to jest szczególnie cenne dla katolickiego czytelnika, który
na ogół „nie rozum ie” ikon. W kontakcie z nimi nie potrafi pojąć
ich w ym ow y i odnaleźć pełni duchow ego kontaktu. Trudno zresz
tą oczekiw ać tego od przeciętnego katolika, jeśli przez wieki na
Zachodzie nie rozum iano treści ikon i ograniczano się do dekora
cyjnej, dydaktycznej i moralizatorskiej funkcji obrazu (por. s. 53).
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Czas, by i u nas rozpoznano cudowną m oc ikon. Cieszy fakt,
że zainteresow anie nim i u nas rośnie.
Książka s. Lucyny pom oże wszystkim poszukującym głębsze
go zrozum ienia ikon i pragnącym dzięki nim wejść w głęboki dia
log m odlitew ny z Bogiem.
Zam ierzonym przez A utorkę celem pracy była pom oc w kate
chizacji, niem niej m oże ona też z pożytkiem posłużyć we wszel
kiego rodzaju coraz głębszym w prow adzaniu w życie wiary.
Należy też wspomnieć o dwóch potknięciach. N a s. 31 Autorka
pisze, że Chrystus realizuje misję pojednania łudzi z Ojcem przez
słowa i czyny. Owszem, ale także przez to Kim jest w swoim Bycie.
N a s. 55 czytamy zaś, że zadaniem katechezy jest prowadzenie
wychow anka do osobow ego spotkania na m odlitw ie z Bogiem Oj
cem i Jezusem Chrystusem . A co z D uchem Świętym? Bez Niego
ikona byłaby rzeczywiście tylko nic nie znaczącą deską, a klęczący
przed nią człowiek w ypchaną kukłą.
D o w artości książki należy oparcie jej w źródłach, logiczne
myślenie i rzeczowa eksplikacja treści, bez zbędnych słów. W pełni
zasługuje na zainteresow anie.

