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Ilustracja 1 / Illustration 1. Święta Rodzina, ikona (2014). Malowała Ewa Sącza-

wa. Zbiory prywatne.  / The Holy Family, the icon (2014). Ewa Saczawa painted it. 
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Ikona Świętej Rodziny z Nazaretu 
  

 

Obraz reprodukowany na okładce niniejszego tomu jest współczesną, mo-

dyfikowaną „kopią” ikony bizantyjskiej, przedstawiającej Świętą Rodzinę z Naza-

retu. Wzorowana na tradycji bizantyjskiej współczesna ikona została wykonana 

ręcznie w Polsce na drewnianej desce o grubości 2,5 cm (tempera na drewnie).  

Reprodukowana, współczesna ikona przedstawia Maryję, Józefa oraz ma-

łego, błogosławiącego Jezusa pomiędzy nimi. Obraz umieszczony jest na jedno-

rodnej desce prostokątnej, zgłębionej wewnątrz w ten sposób, że od frontu 

po zewnętrznej stronie prostokąta powstaje okalający pas niejako tworzący natural-

ną ramę głównej kompozycji (tzw. klejma, która tu jest jednak pusta, nie ma dodat-

kowych przedstawień ikonicznych). 

Kompozycja jest symetryczna, trójdzielna. Centralnie umieszczona postać 

Jezusa – Dziecka skupia uwagę widza, dlatego że Jego twarz znajduje się na prze-

cięciu przekątnych obrazu (linii skośnych, łączących przeciwległe wierzchołki 

prostokąta ikony). Po obydwu bokach Jezusa umieszczone zostały postaci Maryi 

(heraldycznie po prawej) i Józefa (heraldycznie po lewej). Twarze Maryi i Józefa 

znajdują się na liniach owych przekątnych prostokąta. 

W górnej części obrazu twarz Jezusa oraz nieco powyżej znajdujące się 

twarze Maryi i Józefa tworzą trójkąt. Głowy postaci okalają okrągłe nimby, tj. 

w sumie trzy nachodzące na siebie koła (delikatne nimby, a nie: aureole). W dolnej 

części ikony znajdują się symetrycznie wyciągnięte ku sobie, ale niepołączone 

ze sobą ręce Maryi i Józefa. Jezus lewą ręką trzyma za prawą dłoń swoją Matkę, 

a prawą rękę wznosi w górę w geście błogosławieństwa (dwa palce – wskazujący 

i środkowy są wyprostowane, pozostałe palce – zgięte). Jezus błogosławi, jedno-

cześnie wskazując jednoznacznym gestem na Maryję. Dłoń Józefa dotyka przed-

ramienia (łokcia) Jezusa. Dłonie (ręce) Maryi, Jezusa i Józefa umieszczone są 

niemal w jednej linii jako jedno kontinuum (w poziomie), równoważąc tym sa-

mym pionowe linie ciał tychże trzech przedstawionych postaci. Przeważający 

wertykalizm kompozycji obrazu został tym samym zrównoważony przez horyzon-

talizm rąk. 
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Perspektywa w obrazie jest zredukowana w zasadzie do dwóch nacho-

dzących na siebie planów (przenikającego się pierwszego planu i planu drugiego) 

oraz złotego, jednorodnego tła ikony (z tyłu za postaciami) symbolizującego niebo. 

Plany obrazu. Pierwszy plan – obejmuje tylko postać Jezusa, który w za-

sadzie znajduje się w pozycji siedzącej (tronującej, jako Król), natomiast drugi plan 

stanowią postaci Maryi i Józefa – w pozycjach stojących wokół Jezusa. Ponadto 

całość ikony przenika wspomniane już złote tło. 

Napisy. Tło jest złote i całkowicie puste, z wyjątkiem linii nimbów oraz 

trzech napisów (dużymi literami) u samej góry ikony – w języku staro-cerkiewno-

słowiańskim (tzw. klimentowicą, nazwa pisma od św. Klemensa Ochrydzkiego, 

z dziewiątego wieku, lub też cyrylicą – nazwa od jego ucznia – św. Cyryla, apostoła 

Słowian). Treść owych napisów (w skrócie lub w pełni) jest następująca: ΜΡѲУ 

[MRThU = Maryja Rodzicielka = Bogarodzica = Theotokos] ΟЪΓΙΟС ЇѠСΗФ 

[O’GIOS IOSEF, z grec. Άγιος Ιωσήφ =Święty Józef]. 

Nimby Maryi i Józefa są puste, bez napisów, prześwituje przez nie złote tło 

(przenikanie się duchowego nieba z materią ziemi). Natomiast na nimbie Jezusa 

znajduje się wokół głowy szereg liter staro-cerkiewno-słowiańskich: m.in. ΙС ΧС 

[IS HS = Isous Christos = Jezus Chrystus]. W nimb Jezusa wpisany jest krzyż 

grecki, a w ramionach greckiego krzyża umieszczono dodatkowo następujące litery 

w języku starocerkiewno-słowiańskim: po prawej - Ѽ [=O], u góry - Ѻ [=O], po 

lewej - Н [=Ν]. Litery te odnoszą się do Boga-Człowieka. 

Barwy. W ikonie barwy mają znacznie symboliczne. Symbolika barw 

ikonicznych jest znana współcześnie nawet w obiegu popularnym. Czytamy 

wszak: 
 

„W Bizancjum sensu sztuki upatrywano w pięknie. Kanon zakładał malowanie czystymi 

kolorami (nigdy nie mieszano barw) i używanie w dużych ilościach pozłoty. Barwa była traktowana 

jako tak samo ważna jak słowo, a ponieważ każde z nich ma znaczenie, również barwy przekładano na 

język symboli, który nadawał kolorom ściśle określone znaczenie: Złoto symbolizowało świętość, 

oddanie czci, nieśmiertelność, Bożą chwałę. Purpura: władzę i bogactwo. Czerwień oznaczała życie, 

krew, piękno i czystość. Bielą przedstawiano Boskość, czystość i niewinność. Niebieski oddawał 

niebo, ale też duchowość i mistycyzm. Zielony: życie, wieczną młodość, płodność, wewnętrzne 

bogactwo. Brąz był symbolem ziemi, materii, ubóstwa”1. 

 

Bizantyńska symbolika kolorów została przyjęta na dawnej Rusi, ale bar-

wy, osadzone w narodowych tradycjach słowiańskich, stały się tam bardziej żywe i 

jasne. Przedstawiona ikona jest jasna, a przez to bardziej „słowiańska”, jak się 

wydaje.  

Na opisywanej ikonie Maryja ubrana jest w czerwoną, udrapowaną szatę 

(pelerynę zwaną himationem) spod której pod szyją wokół głowy prześwituje 

                                                 
1 Vide: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ikona [dostęp: 31.03.2015]. 
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błękitny maforion oraz błękitna chusta (bądź błękitny czepek) na głowie. Czerwień 

tego himationu oznacza Jej życie i Jej krew, piękno Maryi i Jej czystość. Błękitny 

maforion oznacza przynależność Maryi do sfery nieba, Jej duchowość i mistycz-

ność (mistyczną relację Maryi z Synem Bożym i Duchem Świętym). 

Na czerwonym himationie widać złote gwiazdy (na prawym  obojczyku i 

nad czołem). Domyślamy się obecności trzeciej gwiazdy na (niewidocznym, 

zasłoniętym poprzez nimb Jezusa) lewym obojczyku. Złoto owych gwiazd maryj-

nych, złoto stroju Jezusa oraz złote tło symbolizuje świętość, oddawanie czci, 

nieśmiertelność, Chwałę Boga. Twarz i dłonie Maryi są malowane stonowanymi, 

jasnymi barwami zbliżonymi do koloru ciała. Jej włosy są w zasadzie niewidoczne, 

z wyjątkiem fragmentu przestrzeni po Jej prawej stronie (brązowa plama barw 

wychodząca spod błękitnego czepka lub chusty – to na pozor sugeruje włosy, ale 

ich tam w rzeczywistości nie ma, to może być głęboki cień).  

Twarz Józefa z kolei jest nieco bardziej cieniowana, ciemniejsza, niż twarz 

Maryi, z uwagi na obecność ciemnobrązowego zarostu (brody i sumiastego wąsa). 

Postać Józefa odziana jest w błękitny himation (zewnętrzną, drapowaną pelerynę), 

który narzucono na jasnobrązowy, również drapowany chiton, jaki widać pod 

spodem na Józefowych piersiach. Brąz w szatach i na głowie Józefa jest symbolem 

jego przynależności do ziemi, materii i jego ubóstwa.  

Postać Jezusa ubrana jest w białą albę oraz narzuconą nań złotą tunikę 

(diakońską), co w symbolice obrazu sugeruje osobę kapłana (Chrystus-Najwyższy 

Kapłan). Biel alby Jezusowej oznacza Jego Boskość, czystość i niewinność. Tunika 

koloru tzw. starego złota symbolizuje Jego świętość, oddawanie Mu czci, Jego 

nieśmiertelność oraz Jego Chwałę jako Boga-Człowieka. 

Twarz Jezusa jest jasna, „cielista” jak twarz Maryi. Jego włosy są jasnobrą-

zowe (beżowe). Usta wszystkich trzech postaci delikatnie czerwone (karminowe), 

podobnie jak czerwone, zapisane w ikonie staro-cerkiewno-słowiańskie litery. 

Oczy trzech postaci (Maryi, Józefa i Jezusa) są powiększone, wszystkie trzy pary 

oczu o tęczówkach koloru jasnobrązowego z czarnymi źrenicami. Biel białek 

ocznych osadzona w wyrazistych, cieniowanych oczodołach – jest dobrze widocz-

na. 

Linie na ikonie są proste, delikatnie falujące, wyraziste, mocne, ciemne 

(przeważnie np. czarne lub brązowe albo granatowe – w zależności od koloru 

drapowanego podłoża). Ciemne linie służą tu oddaniu przebiegu draperii na sza-

tach. 

Modelunek twarzy, dłoni i szat jest delikatny, twarze lub szaty są cienio-

wane, co uwypukla ich trójwymiarowość. 

Światło jest rozproszone, niewidoczne, symboliczne, można się go domy-

ślać na rozjaśnionych twarzach Maryi, Józefa i Jezusa. Brak możliwości jedno-

znacznego zlokalizowania zewnętrznego źródła światła. Może ono padać z góry, 
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sponad głów postaci albo z nieco przodu albo wychodzić jakby z samych owych 

twarzy, co może sugerować przebóstwienie trzech osób na ikonie. 

Walor obrazu jest raczej jasny, bo przeważają barwy jasne, z wyjątkiem 

ciemnych linii na szatach oraz na głowach trzech postaci. 

Ikonografia. Oryginalny typ ikonograficzny Świętej Rodziny wywodzi 

się z Grecji. Jakkolwiek Maryja, Józef i Jezus w greckich (bizantyńskich) przed-

stawieniach byli (i są nadal w Grecji) ukazywani z reguły w związku z jakimś 

wydarzeniem ewangelicznym. Nie istnieje bowiem typ obrazowy Świętej Rodziny, 

który pozostawałby bez związku z daną historią opisaną w Ewangeliach (np. 

Narodzeniem, Ofiarowaniem w Świątyni, Ucieczką do Egiptu).  

Źródła w Piśmie Świętym. Źródłem pisanym dla zapoczątkowania iko-

nografii Świętej Rodziny z Nazaretu były niewątpliwie teksty z Pisma Świętego, 

szczególnie początek Ewangelii św. Mateusza (Mt 1, 16-24), który zawiera opis 

zawarcia małżeństwa i wspólnego zamieszkania Józefa i Najświętszej Maryi 

Panny. Ponadto tekstem inspirującym jest także drugi rozdział Ewangelii Łukasza 

(Łk 2, 1-20 oraz 2, 41-50). 

Ewangelie wspominają o następujących wydarzeniach z życia Najświęt-

szej Rodziny z Nazaretu: 

 
„1. Zwiastowanie narodzenia Pana Jezusa (Łk 1, 26-38)  

2. Nawiedzenie św. Elżbiety (Łk 1, 39-56)  

3. Objawienie św. Józefowi przez Anioła tajemnicy wcielenia (Mt 1, 18-25)  

4. Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2, 1-20)  

5. Nadanie imienia Jezusowi (Łk 2, 21)  

6. Oczyszczenie Maryi i ofiarowanie Pana Jezusa (Łk 2, 22-38)  

7. Pokłon mędrców (Mt 2, 1-12)  

8. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-15)  

9. Powrót z Egiptu (Mt 2, 19-21; Łk 2, 39-40)  

10. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni (Łk 2, 41-50)  

11. Życie ukryte w Nazarecie (Łk 2, 51-52)”2. 

 

Cerkiew Prawosławna nie obchodzi Święta Świętej Rodziny, natomiast w 

Kościele Rzymskokatolickim zapoczątkowano je w siedemnastym wieku, czyli 

stosunkowo późno, bo dopiero w nowożytności. 

 
„Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksan-

dra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu 

papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał 

dekret aprobujący »kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej«. Zatwierdził je papież Leon XIII (+ 

1903). W swoich pismach, m.in. w Neminem fugit (z 14 czerwca 1892 r.) i Cum nuper niejeden raz 

zachęcał on do naśladowania Najświętszej Rodziny”3. 

                                                 
2 Vide: http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/rodzina.php3 [dostęp: 30.03.2015]. 
3 Ibidem. 
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Na zaprezentowanej na okładce ikonie Maryja znajduje się po prawej stro-

nie Jezusa, a św. Józef – po jego lewej (patrząc heraldycznie, tj. z punktu widzenia 

centralnie przedstawionej na obrazie postaci Boga-Człowieka, a nie od strony 

widza). Należy zauważyć, że na tej ikonie św. Józef i Najświętsza Maryja Panna 

nie stykają się ze sobą bezpośrednio, postaci są hieratyczne, znajdują się obok 

siebie. To jest zgodne z kanonem prawosławnym, bizantyńskim, greckim. Okazuje 

się, że sposób ukazania Maryi i Józefa na ikonie jest istotny, skoro wzbudza do dziś 

żywą dyskusję teologiczną wśród chrześcijan. 

Trzeba zaznaczyć dla porządku, że spotyka się na niektórych, współcze-

snych, dwudziestowiecznych i dwudziestopierwszowiecznych, katolickich „iko-

nach” wytwarzanych na Zachodzie Europy motyw „łaciński”, niekanoniczny, 

niemający umocowania w tradycji bizantyńskiej, greckiej, prawosławnej, wschod-

niej tj. przedstawienie Maryi i Józefa przytulonych do siebie wzajemnie (ponad 

Dziecięciem Jezus), przy czym na tych „łacińskich ikonach” św. Józef obejmuje 

swoją ręką Najświetszą Maryję Pannę4. Nie ma jednak tego niekanonicznego 

                                                 
4 Ks. Egon Färber MSF, były generał Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF), prowincjał 

Prowincji Niemieckiej MSF napisał o tym typie ikony następująco: „Ikona Świętej Rodziny w kaplicy 

Domu Berthiera w Moguncji (Mainz) namalowana została w 1987 r. przez malarza Mariusza Lipiń-

skiego z Polski, z Krakowa. (...) Motyw tej ikony Świętej Rodziny nie odpowiada ścisłej tradycji 

malarstwa ikonowego w kręgu bizantyjsko-słowiańskiego chrześcijaństwa. Chrześcijanin Kościoła 

Prawosławnego mógłby zgorszyć się tą ikoną, gdyż jest dla jego wrażliwości zbyt ludzka, zbyt 

sentymentalna. Fakt, że Józef kładzie swą rękę na ramieniu Maryi, jest dla niego bardziej niż dziwny. 

Ikony przedstawiające Chrystusa i Jego Najświętszą Matkę, zawsze ukazują w jakiś sposób także 

boską tajemnicę dziewictwa Matki i boskość Jezusa Chrystusa. Wszystko to, co mogłoby zaciemnić tę 

tajemnicę wiary, musi zostać odrzucone. W kontekście bizantyjsko-słowiańskiej liturgii Jezus, Maryja i 

Józef znajdują się wspólnie tylko na ikonach odnoszących się do dwóch liturgicznych świąt, a miano-

wicie na ikonach, ukazujących uroczystość Narodzenia Pańskiego 25 grudnia (w tym również ogło-

szenie narodzin Zbawcy pasterzom, przybycie mędrców i rzadko ucieczka do Egiptu) oraz na ikonach 

na uroczystość Ofiarowania Pańskiego 2 lutego. Na tych ikonach widzimy Jezusa, Maryję i Józefa, ale 

nigdy jako wspólnotę rodzinną, lecz jako osoby, z których każda na swój sposób włączona jest w 

wydarzenie zbawcze, a ostatecznie w dramat śmierci i zmartwychwstania. Środkowa część, korpus 

ikony Świętej Rodziny w Domu Berthiera [w Moguncji] jest rezultatem innego sposobu myślenia i 

świadczy o innym doświadczeniu religijnym. Jest wzorowana na ikonie, która została namalowana dla 

Ruchu Equipes Notre-Damme współcześnie przez siostrę Marię-Paulę, zakonnicę benedyktyńskiego 

klasztoru na Górze Oliwnej w Jerozolimie (...), jako alegoria wspólnoty rodzinnej (por. Rdz 1,27), jako 

symbol Kościoła (por. Ef 5,32) i odbicie czułej miłości Trójjedynego Boga (por. Pwt 7,6.8-9). Czułość i 

miłość są tu przedstawiane jako coś, co jest zamysłem Stwórcy i ma swoje miejsce w historii zbawie-

nia. Dziecko jest wspólnie podtrzymywane przez rodziców, to ono łączy obydwoje, jako wspólnotę 

rodzinną. Widzimy tu idealny obraz ludzkich relacji. Trzy ręce ledwo się dotykają, wskazując tym 

samym na wzajemny głęboki szacunek, troskę i miłość. (...) Każda ikona niesie w sobie duchową, 

teologiczną treść i posługuje się przy tym symboliką, zwłaszcza symboliką kolorów. Intensywnie 

czerwony strój niewiasty przedstawia bogactwo serca (por. Mt 5,8). Bardziej ziemisty kolor ubrania 

mężczyzny wskazuje na czyn, na trudy całego codziennego życia. Obydwa wymiary należą do 
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motywu na ikonie tu przedstawionej na okładce obecnego numeru naszego czaso-

pisma, co trzeba wyraźnie zaznaczyć. 

Ikona Świętej Rodziny w tym (niekanonicznym, nieprawosławnym) typie 

(z motywem przytulających się do siebie Maryi i Józefa, niejako ponad Dzieckiem 

– Jezusem) rozpowszechnia się za sprawą katolików także w Kanadzie i ma swoje 

coraz liczniejsze racjonalizacje teologiczne5. 

                                                                                                                        
ludzkiej egzystencji. Pomiędzy nimi można zobaczyć kolor granatowy – symbol wiary, który nadaje 

całości głębię. Syn jest ubrany w jaśniejącą biel, co jest wyrazem Jego bosko-ludzkiej natury. Jest 

odblaskiem Odwiecznego Ojca. Napis w krzyżu aureoli mówi o tym wyraźnie. On jest WIECZNIE 

ISTNIEJĄCYM, który jest obecny, dla wszystkich. Prawa ręka uniesiona jest w geście błogosławień-

stwa zgodnym z bizantyjskim rytem. Stuła diakona ukazuje Go jako sługę Boga (Iz 42,1-9), jako sługę 

zbawienia, jako sługę błogosławieństwa. Dalej znamienne są trzy gwiazdy lub krzyże na stroju Maryi, 

które można odczytywać jako symbol dziewictwa. Napis nad Maryją mówi »Matka Boża«, natomiast 

po drugiej stronie – »Święty Józef«. (...) [W] centrum (...) jest Odwieczne Słowo, Logos, Odblask Ojca 

Przedwiecznego, Władca całego stworzenia, Ten, który był i który jest, i który przychodzi (Ap 4, 8). 

(...) [Zapoznajemy się z] (...) tajemnicą ukrytej Chwały Bożej, która objawia się w Jezusie z Nazaretu 

(por. 1 Kor 2, 6-10). Ten sam szacunek odnosi się jednak również do Świętej Rodziny jako takiej, bo 

jest ona zalążkiem nowego ludu Bożego, wzorem tego, do czego każda rodzina względnie wspólnota 

jest powołana (por. Ef 4, 15-16). Malarz ikony przywiązuje wielkie znaczenie do wyrazu twarzy 

świętych osób, bo w nim znajduje odzwierciedlenie obecność Ducha Bożego, Wiedza i Mądrość. 

Oblicze ma wielkie symboliczne znaczenie. (...) Maryja mówi swoim spojrzeniem, podobnie jak w 

ikonie o nazwie "Eleusa-Czułość", że zachowuje w swoim sercu to, co Gabriel zapowiedział, a 

Symeon prorokował (Łk 1,26 oraz 2,19nn.). Spojrzenie Józefa ukazuje Go jako sprawiedliwego, jako 

człowieka wiary i czynu; on jak Abraham wyrusza w drogę, aby wypełnić to, co Pan mu nakazuje (Mt 

1,19.24; Rz 4). W ten sposób (...) ikona nie jest statycznym, idyllicznym obrazem, ale poprzez swoją 

duchową treść jest zaproszeniem do Exodusu, do wyjścia, do drogi wiary Jezusa, Maryi i Józefa. Widz 

i modlący się jest zaproszony do tego, by jak Święta Rodzina wzrastać i dojrzewać w oddaniu się woli 

Ojca: jeden dzięki drugiemu i wraz z drugim. To jest istota ducha dziecięctwa Bożego, który we-

wnętrznie łączy osoby w prawdziwą wspólnotę. Tak więc ikona Świętej Rodziny w Domu Berthiera 

ukazuje duchowość Misjonarzy Świętej Rodziny, która została wskazana i zadana przez Ojca założy-

ciela, księdza Jana Berthiera: Chrystus – »misjonarz«, Posłaniec Ojca stanowi oś, centrum. Dom 

Nazaretański jest dla nich szkołą Ewangelii, w której uczą się od Maryi i Józefa, stawać się podobnymi 

do Chrystusa-misjonarza w oddaniu woli Ojca, we wdzięczności i miłości, która obejmuje wszystkich”  

ks. Egon Färber MSF, Medytacja ikony Świętej Rodziny (Ikona malarza z Krakowa), vide: 

http://www.msf.opoka.org.pl/sacrafamiglia_obrazy.html [dostęp: 31.03.2015]. 
5 Ks. Egon Färber MSF napisał o innej katolickiej ikonie Świętej Rodziny następująco: „Ikona została 

zamówiona przez Misjonarzy Świętej Rodziny. Na jej odwrocie widnieje inskrypcja: »Pisał pisarz 

ikon, G. K. Schlijper w Toronto w roku 1987«. (...) Motyw tej ikony Świętej Rodziny nie w pełni 

odpowiada surowej tradycji ikonograficznej bizantyńsko-słowiańskiego obszaru chrześcijaństwa. W 

klasycznej ikonografii Jezus, Maryja i Józef nigdy nie są przedstawiani jako wspólnota rodzinna. 

Wszystkie trzy Osoby pojawiają się razem jedynie na ikonach upamiętniających tajemnice odkupienia, 

na ikonach obrazujących święto Narodzenia Pańskiego, ogłoszenie Narodzenia pasterzom, hołdu 

Trzech Mędrców, rzadko na ikonach przedstawiających ucieczkę do Egiptu; czasami także na ikonach 

na Święto Ofiarowania w świątyni i spotkania z Symeonem i Anną i wreszcie na ikonach odnalezienia 

dwunastoletniego Jezusa przez Józefa i Maryję w świątyni. Ikonie Świętej Rodziny, znajdującej się w 

domu Berthiera w Mainz, przyświeca nowa, współczesna idea. Pragnie ona być symbolem wspólnoty 
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Istnieją także inne, współczesne, katolickie, nowo stworzone typy ikon 

Świętej Rodziny, niemające jednak wiele wspólnego z pierwotnym kanonem 

bizantyńskim malarstwa ikonowego6. Co wcale nie znaczy, że takie obrazy sakral-

                                                                                                                        
rodzinnej oraz symbolem wspólnoty Kościoła, Ludu i Rodziny Bożej, ukrytej pod opieką Boga, 

zgodnie z zapowiedzią z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 7, 6. 8-9) – w tle stoi Jahwe i Jego święte 

Przymierze, niezłomna wierność Boga: »Ty bowiem jesteś narodem poświęconym twojemu Bogu, 

Jahwe«. (...) Ta ikona jest zatem obrazem Boga, który zachowuje wierność przymierzu ze swoim 

ludem! Ikona Świętej Rodziny pragnie być symbolem wierności Boga, wierności Jego obietnicom. (...) 

Istotne jest także ułożenie dłoni trzech Osób. One są blisko siebie, dotykają się, ale bardzo delikatnie. 

Wskazuje to na znaczenie zarówno bliskości, jak i dystansu. Nie ma między nimi chłodnego dystansu, 

ale też nie ma zaborczej bliskości. Każda z trzech Osób ma swoje własne życie, własną godność i 

osobiste powołanie. Mimo wzajemnego zwrócenia się ku sobie, pozostaje »przestrzeń do swobodnego 

oddychania«. Tylko w ten sposób może istnieć zdrowa, zgodna wspólnota, odpowiadająca porządko-

wi stworzenia. Ta ikona nie jest idyllą, ale obrazem wzajemnego stosunku, nie pozbawionego napięcia 

między osobą i wspólnotą, ale także jest ona symbolem uporządkowanej miłości własnej, która jest 

zgodna z miłością Boga i bliźniego. Istnieje w niej przestrzeń na osobisty rozwój i wyczucie wspólno-

ty, na kulturę sporu i pojednania. W takim klimacie człowiek może wzrastać i dojrzewać: jeden dzięki 

drugiemu, ale też jeden wraz z drugim. Praźródłem zaś wszystkiego jest Boża miłość i wierność”. Ks. 

Egon Färber MSF, Medytacja ikony Świętej Rodziny, (Ikona z Kanady), 

http://www.msf.opoka.org.pl/sacrafamiglia_obrazy.html [dostęp: 31.03.2015]. 
6 W tekście pt. Ikona Świętej Rodziny, dotyczącym obrazu w kaplicy Instytutu Studiów nad Rodziną w 

Łomiankach koło Warszawy, można przeczytać następujące słowa: „Kompozycja Ikony oparta jest na 

motywie »Trójcy Ziemskiej« i Trójcy Niebieskiej. Motyw ten zbudowany jest na kształt krzyża 

wpisanego w koło. Ten kształt krzyża jest łatwo dostrzegalny. Jego pion z postacią Syna idzie ku Ojcu, 

którego dłoń wskazuje na Jezusa. Poziomą belkę tworzy rytm dłoni. Dłonie Jezusa dźwigają wszystko 

ku górze wskazując jednocześnie na Maryję i Józefa w geście ofiarowania. Dłonie Maryi i Józefa 

otaczające Jezusa, chroniąc Go i eksponując. HAGIOS OIKOS - Cała kompozycja pragnie przemó-

wić prawdą o zamyśle Bożym wobec małżeństwa i rodziny. Zamysł ten opisują tu biblijne słowa 

hagios oikos - co w języku greki biblijnej oznacza zarazem Święty Dom, jak i Świętą Rodzinę. (...) 

Czytelność Ikony wyraża się również przez koloryt, który tutaj podkreśla wzajemne przenikanie 

rzeczywistości Bosko-ludzkiej. Barwy złota i żółta zarezerwowane są wyłącznie dla świata niewidzial-

nego i bóstwa, przedstawiają czystą światłość. Czerwień występująca w sukni Matki Bożej posiada 

bogatą symbolikę wyrażającą obok miłości, piękna i młodości również zmaganie i walkę. Suknię 

okrywa płaszcz koloru niebieskiego będącego barwą najbardziej niematerialną, oznacza nieskończo-

ność, czynny na poziomie duchowym, prowadzi ducha po drodze wiary. Połączenie koloru niebieskie-

go i żółtego daje zieleń występującą w Ikonie jako wielkie koło symbolizujące obecność Ducha 

Świętego. On jest tłem, w którym wszystko jest zanurzone dlatego On wszystkich ogarnia. Zieleń, 

czyli bóstwo złączone z tajemnicą życia Bożego, to także równowaga, pokój, życie, symbol odrodze-

nia duchowego, dlatego też tego koloru jest szata Św. Józefa. Jest ona dopełniona przez fiolet płaszcza, 

barwę mówiącą o przesunięciu swoistego napięcia z tego, co wewnętrzne na to co zewnętrzne, z tego 

co biologiczne na to co duchowe. Ikona ilustruje nie tyle wydarzenie historyczne, co misterium 

Rodziny Świętej. Ikona została »napisana« w 1982 r. przez Siostrę Miriam od Krzyża, szczecińską 

karmelitankę (obecnie pustelnicę) dla Instytutu w Łomiankach na prośbę jego Założyciela, wówczas 

Biskupa szczecińsko-kamieńskiego, Ks. Biskupa Kazimierza Majdańskiego. Ikona Rodziny Świętej 

namalowana na desce (105 cm x 170 cm) znajduje się w kaplicy Wydziału Studiów nad Rodziną 

(Łomianki koło Warszawy, ul. Baczyńskiego 9)”, [bez autora], Ikona Świętej Rodziny, vide: 



 392 

ne nie ubogacają sztuki Kościoła. Nie można jednak nazywać ich kanonicznymi 

ikonami w sensie bizantyńskim. 

Typ ikony z „przytulonymi do siebie” Maryją i Józefem rozpowszechnia 

się współcześnie w różnych wariantach, trafił już nawet do popularnego obiegu 

plastycznego, np. w Polsce7. 

Ikony stanowią w jakimś sensie źródło teologii piękna i teologii prawdy8, 

ale z drugiej strony, moim zdaniem, także teologia Piękna (objawionego) i teologia 

Prawdy (objawionej) stoją u podstaw tworzenia ikon. 

Ikona Świętej Rodziny pod koniec XX wieku uzyskała w Kościele Rzym-

skokatolickim, w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, zwanego „papieżem rodziny”, 

nowy „katolicki”, „łaciński”, „zachodni” typ ikonograficzny, wzbogacając tym 

samym ikonografię chrześcijańską9 (zachodnią, łacińską, wbrew tradycji wschod-

                                                                                                                        
http://www.isr.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=62 [dostęp: 

31.03.2015] 
7 W tekście pt. Święta Rodzina, można przeczytać: „Święta Rodzina ikona ruchu Equipes Notre-

Dame. Pierwowzorem przedstawienia jest ikona Świętej Rodziny namalowana przez siostrę zakonną 

w Jerozolimie w latach siedemdziesiątych. Ikona namalowana została na prośbę odpowiedzialnych 

wówczas za Ruch Equipes Notre Dame: Marii i Ludwika d'Amonville. Ikona wyraża głęboką jedność, 

małżeńsko-rodzinną i duchowość Świętej Rodziny, emanuje z niej wielka tkliwość i delikatność. Ikona 

Świętej Rodziny została przyjęta przez Kościół Domowy i symbolizuje zjednoczenie oraz wyraża 

miłość, życie małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej. Święty Józef przygarnia Maryję. Podanymi sobie 

rękoma Oboje trzymają i obejmują Chrystusa. Chrystus lewą rękę łączy z Ich rękoma, zaś prawą ręką 

podniesioną do błogosławieństwa wskazuje na Maryję. Te trzy złączone dłonie wyrażają jedność 

Chrystusa z parą małżeńską złączoną przysięgą małżeńską.”. Tmaże czytamy: „Ikona ręcznie pisana 

przez ikonografa (...) Ikona wykonana tradycyjną techniką ikonopisarską: pisana temperą jajową, 

złocona - płatkami zlota 23,75 karat., podłoże kredowo-klejowe, wykonana na starej grubej desce 

lipowej, pokryta szelakiem bursztynowym oraz werniksem”. Galeria ikon, Święta Rodzina, vide: 

http://www.ikony-art.com/index.php?ids=26 [dostęp: 31.03.2015]. 
8 Magda Balon, Ikony, wyjaśniła rzecz następująco: „Ikony są niewyczerpanym i niewyczerpującym 

się źródłem teologii piękna i prawdy. W prawosławnych domach tworzą świętą przestrzeń jednocze-

śnie będąc »uczestnikiem« codzienności (gdy w rosyjskim domu pojawia się alkohol ikony często 

odwracane są »twarzą« do ściany). Papież Jan Paweł II w »Liście do artystów« przyrównuje te święte 

obrazy do sakramentu – uobecniają one przecież rzeczywistość Cudownego Wcielenia. Zachwycają 

ciepłem barw, prostotą formy i głębią treści” Magda Balon, Ikony, vide: 

http://www.katowice.oaza.pl/wp/ikony/ [dostęp: 31.03.2015]. 
9 Magda Balon, Ikona Świętej Rodziny wyjaśniła rzecz następująco: „Ikona Świętej Rodziny (...) 

Zaczniemy od ikony, która jest najbliższa Ruchowi Światło – Życie; od ikony Świętej Rodziny. (...) 

Watykan ukonstytuował ikonę Świętej Rodziny w tym właśnie [1994] roku. W ikonie najważniejszy 

jest kanon (z greckiego – norma, zasada), czyli pewien NIEZMIENNY wzorzec dotyczący przedsta-

wiania na obrazie sceny biblijnej lub z życia świętych czy też samych postaci. (...) Elżbieta Smykowska 

w »Małym słowniku – ikony« pisze tak: »ikona jak sztuka Boska ukazuje misterium świata duchowe-

go, niebieskiego, przemienionego, a zatem nie może być odbiciem osobowości artysty i jego indywi-

dualistycznej percepcji świata«. Więc w 1994 roku Watykan zatwierdził nowy wzorzec ikonograficz-

ny (w wydanych książkach, albumach o ikonach nie znajdziemy reprodukcji obrazów ze Świętą 

Rodziną z XIII, XV czy nawet XVIII wieku). I jest to ważne, bo robi się to obecnie bardzo rzadko. 
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niego chrześcijaństwa). Zatwierdzenie tego nowego typu obrazu sakralnego Świę-

tej Rodziny nastąpiło w 1994 r. Owo wzbogacenie malarstwa sakralnego o nowy 

typ obrazu, ilustrującego niejako „naocznie” relacje w Rodzinie z Nazaretu, wzbu-

dziło jednak sprzeciw u prawosławnych, zwłaszcza u greckich teologów ikony, dla 

których kanon malarstwa ikonowego ukształtowany w Bizancjum jest niezwykle 

istotny i nienaruszalny. Jakkolwiek „katolicka” ikona ma pewne swoje uzasadnie-

nie teologiczne10  u łacinników, jak można przeczytać u teologów zachodnich 

                                                                                                                        
Ikona ta jest zupełnie inna od tej, która kojarzona jest z Domowym Kościołem. W jej górnej części 

znajduje się Trójca Święta przypominająca tą „rublowską”. Poniżej natomiast na tle budowli przedsta-

wiona jest »Trójca Ziemska« – czyli Św. Rodzina będąca odzwierciedleniem Świętej Trójcy. Te dwie 

sfery oddziela WELUM, czyli czerwona tkanina łącząca ze sobą dwie budowle. Symbolizuje ona 

zazwyczaj fakt, że przedstawiona scena ma miejsce we wnętrzu. Czasem także może być znakiem 

związku pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. W tej ikonie na pewno tak jest – Jezus przecież 

wypełnia Stary Testament, powołując Nowy. Łączy swoją osobą wszystkie słowa całej Biblii. Ale nie 

ta ikona jest symbolem używanym przez Domowy Kościół. Ta została w 1988 roku we Francji 

przekazana przedstawicielom ruchu Światło – Życie przez Equipes Notre Dame (reprodukcja ikony i 

coś więcej na stronie: http://www.rdk.krakow.pl/o_ikonie.htm). Magda Balon, Ikona Świętej Rodziny, 

vide: http://www.katowice.oaza.pl/wp/ikony/swieta-rodzina/ [dostęp: 31.03.2015]. 
10 Magda Balon w tekście pt. Ikona Świętej Rodziny, opisuje tę nową „katolicką” ikonę (z końca XX 

w.) tak oto: „Cóż na niej widzimy? Po pierwsze kochającą się rodzinę, w której ojciec jest oparciem 

(wskazuje na to wzrost Józefa, prawa dłoń na ramieniu Maryi – symbolizuje czułość i opiekę, poza tym 

układ dłoni całej rodziny u dołu ikony – dłoń Józefa podtrzymuje jakby dwie pozostałe). Maryja jak na 

wszystkich ikonach ubrana jest w czerwony maforion (szal okrywający głowę i całą postać) i błękitną 

suknię. Szaty Jezusa na wszystkich ikonach, gdzie przedstawiony jest jako dorosły są lustrzanym 

odbiciem – ma czerwoną tunikę, a na nią zarzucony niebieski płaszcz. Znaczenie kolorów jest tu 

bardzo ważne i poświęcę temu trochę miejsca istnieją bowiem dwa sposoby odczytywania ich znacze-

nia. PIERWSZY – mówi o tym, że czerwony oznacza boskość = królewska purpura, niebieski 

natomiast człowieczeństwo = coś ulotnego. Ojciec Henri J.M. Nouwen w swojej krótkiej książeczce 

»Ujrzeć piękno Pana. Modląc się z ikonami« (...) taką właśnie symboliką przypisuję tym kolorom. 

Wytłumaczyć można to tak: odwieczny Jezus jest Bogiem (=główna szata jest czerwona), został 

jednak przyobleczony w człowieczeństwo (= zarzucony niebieski płaszcz). Maryja będąc tylko 

człowiekiem (=błękitna suknia) została obdarzona Boską Łaską Ducha Świętego przy Zwiastowaniu 

(=czerwony maforion zawsze z trzema złotymi gwiazdami symbolizującymi Jej dziewictwo). To 

wyjaśnienie takiej symboliki kolorów jest bardzo logiczne i nie ma co ukrywać poetyckie. Jednak jest 

bardzo rzadko wspominane. Zdecydowanie częściej stosowany jest drugi sposób (takie »tłumaczenie« 

kolorów podaje Elżbieta Smykowska w »Małym słowniku – ikona«), który po prostu zamienia 

przypisane wyżej znaczenie kolorom, czyli: czerwony oznacza człowieczeństwo = krew, a niebieski 

boskość = kolor ten we wszystkich religiach oznacza uduchowienie, coś natchnionego, pochodzącego 

z innego świata. Posługując się tym wyjaśnieniem Maryja na ikonie Świętej Rodziny jest ziemską 

kobietą, która posiada godność królewską, ponieważ zrodziła Boga. Jest więc Theotokos – Matką 

Boga. Każda ikona jest najpierw wykreślana – trzon jej szkicu stanowią logicznie układające się linie, 

okręgi tworzące oddziaływujące na siebie układy. Posługiwanie się złotą (lub w wypadku ikonopisania 

– świętą) geometrią jest próbą ukazania idealnego świata za pomocą idealnych figur i ich zestawień. W 

wizerunku Świętej Rodziny oczywiście każda postać została osobno tak wykreślona, ale ponieważ 

rodzina jest komunią, jest wspólnotą, jednością, więc i jako jeden organ ma wspólne łączące ją zna-

miona, wyrażające się między innymi w geometryzacji ikony. Po pierwsze, gdy oddalimy od siebie tą 
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(obrządku łacińskiego), to jednak wydaje się ono wtórną racjonalizacją owego 

nowego typu obrazu. 

Należy jasno powiedzieć: to już wyżej wspomniane „przytulenie” Józefa i 

Maryi na obrazie „katolickim” jest z gruntu nieprawosławne11, niekanoniczne, tj. 

nie należy do kanonu prawosławnego, bizantyńskiego, greckiego w ikonografii 

chrześcijańskiej, stąd ów sprzeciw prawosławnych teologów, w imię czystości 

ikonicznej tradycji bizantyńskiej. Problematyczne, nieprawosławne ukazanie 

ikonograficzne motywu Świętej Rodziny na ikonach, niezgodnie z kanonem 

bizantyjskim ma już swoje opracowania (teksty i filmy) tworzone przez prawo-

sławnych współcześnie12, wzbudza ich sprzeciw (nazywają tę nową, katolicką 

                                                                                                                        
ikonę postacie tworzą ciemniejszy trójkąt na jasnym tle. A trójkąt jest przecież symbolem Boskiej 

Opatrzności (znane nam bardzo dobrze tzw. OKO) – Boskiego Czuwania. Bóg więc scala i wszecho-

garnia rodzinę. Ojciec Nouwen pisze o Bogu jako o boskim ikonografie naszego Zbawienia. Przypo-

mnijmy sobie, że postać ARCHITEKTA ŚWIATA obecny był już w starożytnej filozofii między 

innymi [u] Demokryta i Platona. Potem Bóg z cyrklem i kulą pojawia się między innymi na miniatu-

rach francuskich. Najbardziej znana z nich pochodzi z 1250 roku! Bóg konstruuje na niej okrągły 

wszechświat z OKRĄGŁYMI gwiazdami i planetami – pamiętajmy, że jest to rozkwit średniowiecza i 

przekonania, że Ziemia jest płaska. (...). Ten sam motyw trójkąta widoczny jest na wszystkich ikonach 

Matki Bożej z Dzieciątkiem. Drugi »geometryczny motyw« łączący Św. Rodzinę to łuk. Po potopie 

Bóg obdarowuje ludzi tęczą na znak przymierza – Rdz 9,13 – stąd też jego znaczenie. Środek idealne-

go okręgu znajduje się w momencie zetknięcia głów Maryi i Józefa. Łuk ich łączący utworzy się z 

prawego fragmentu aureoli Józefa i lewego fragmentu aureoli Maryi. Jest w nich w postaci wielkiej 

Miłości. Bóg jest między nimi – także i osobowo, bo trzymają przecież na rękach Syna Bożego. To 

właśnie On jest centrum ikony. Jest Synem Boga bezgranicznie ukochanym przez rodziców, szczegól-

nie przez Matkę. To na małego Jezusa Maryja spogląda z matczyną troską i miłością, bo wie, że Jej 

dziecko będzie cierpieć. Mały Jezus jak każde dziecko wkłada Swoją Dłoń w rękę Matki, by czuć się 

bezpiecznie. Jezus na tej ikonie to »mały dorosły człowiek«. Przedstawianie Go w ten sposób to przede 

wszystkim ukazanie Boskiej Mądrości i podwójnej natury Chrystusa. Dorosłe proporcje to symbol 

Odwieczności Jezusa, zmniejszenie ich natomiast do małych rozmiarów to przedstawienie faktu, że 

stał się człowiekiem, że został zrodzony. Jezus jako Światłość świata ubrany jest w złote szaty. Kolor 

ten jest symbolem świata niewidzialnego – Boskiego. Dla mnie ikona Świętej Rodziny jest ukazaniem 

idealnej komunii ludzi kochających się. To przedstawienie pokazuje jak mamy podążać, co ma być dla 

nas najważniejsze i i dla Kogo drzwi naszych rodzin muszą być zawsze otwarte, by starać się tworzyć 

tak piękną ikonę. Jesteśmy w końcu stworzeni na OBRAZ Boży” – cyt.: Magda Balon, Ikona Świętej 

Rodziny, vide: http://www.katowice.oaza.pl/wp/ikony/swieta-rodzina/ [dostęp: 31.03.2015]. 
11  Vide: http://ikonografiabizantyjska.blogspot.com/2015/02/problematyczne-nieprawosawne-

ukazania.html [dostęp: 31.0.2015].  
12 Przykładowo rzecz biorąc, autor podpisujący się Ev Mylonaki opisał rzecz z punktu widzenia 

prawosławnego, następująco: „Jedno z heretyckich ukazań dla prawosławnych, zabronione ikonogra-

fom [prawosławnym] do powielania, które wtargnęło do Prawosławia po cichu, które nie wywodzi się 

z Tradycji Kościoła Prawosławnego, nie nawiązuje do niej, przyszło z Kościoła Katolickiego, w 

którym ukazanie to jest uznane za zgodne z wiarą, w którym obchodzone jest nawet święto 'Świętej 

Rodziny'. Ukazanie [to] dla prawosławnych jest nie do przyjęcia. Jest obce ikonografii prawosławnej: 

1) w ikonografii nigdy nie ukazywano Św. Józefa w takiej poufałości z Matką Bożą; Święty zawsze 

jest ukazywany w odpowiednim dystansie i nigdy nie był ukazywany jako młodzieniec; także święto 

swoje obchodzi oddzielnie; 2) Święty Józef jest opiekunem a nie ojcem Chrystusa, bo tym jest sam 
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ikonę „heretycką”), co świadczy o ważności tego zagadnienia, skoro toczy się 

obecnie żywy, teologiczny spór w tym względzie. Historycznie rzecz ujmując, 

„przytulenie”  się Maryi oraz Józefa na ikonie nie ma uzasadnienia w materiale 

artystycznym z okresu bizantyńskiego. 

Można powiedzieć: spory o ikony są wciąż żywe w dwudziestym pierw-

szym wieku, mając swoją współczesną literaturę przedmiotu i filmografię. Nie 

można ich tu zatem pominąć.  

Na ikonie Świętej Rodziny owo „przytulenie” lub „oddalenie” Maryi i Jó-

zefa jest istotne, ponieważ w ten sposób oddaje się za każdym razem inną prawdę 

teologiczną. Na typie ikony z „oddalonymi od siebie” Maryją i Józefem w gruncie 

rzeczy mowa o wiecznym dziewictwie Maryi Zawsze Dziewicy i wiecznym  

prawictwie św. Józefa Zawsze Prawiczka (takie terminy tu proponuję na określenie 

ich relacji do rzeczywiście wiecznej ich czystości małżeńskiej). W istocie związek 

małżeński św. Józefa i Maryi Panny był swoistym, duchowym, białym małżeń-

stwem, nigdy nieskonsumowanym w sposób cielesny. I o tym mówi owa ikona 

(reprodukowana na okładce niniejszego tomu) poprzez wyraźne oddalenie postaci 

niewiasty i mężczyzny od siebie i wyraźne rozdzielenie ich postacią małego Jezusa. 

Według Tradycji św. Józef był wiecznym Prawiczkiem, a Najświętsza Maryja 

Panna była wieczną Dziewicą. 

Znaczenie dziewictwa Świętych Józefa i Maryi ma swoją odrębną literatu-

rę teologiczną w teologii katolickiej13. Problematyka ta przeniknęła nawet do sfery 

popularnej w internecie, gdzie można czytać następujące słowa: 

 
„Michał Gołębiowski w książce o małżeństwie Józefa i Maryi w dawnej literaturze chrześci-

jańskiej zauważa, że dziewictwo Świętych Rodziców zachowywane nawet po narodzeniu Jezusa, 

wskazuje na przemianę (uduchowienie) relacji między mężczyzną i kobietą, jaka będzie miała miejsce 

w życiu wiecznym (zob. Mt 22, 30: »W powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż 

wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie«)”14. 

 

                                                                                                                        
Bóg Ojciec; 3) Święty nigdy w ikonografii nie był ukazany [tak], by sugerować ojcostwo ani tradycyj-

ny, ziemski małżeński związek z Matką Boską” – krytyczny cytat powyższy za: Ev Mylonaki, Święta 

Rodzina, vide: http://ikonografiabizantyjska.blogspot.com/2015/02/problematyczne-nieprawosawne-

ukazania.html [dostęp: 31.03.2015]. O nieortodoksyjnych (z punktu widzenia prawosławnego kanonu) 

przedstawieniach ikony Św. Rodziny – vide: Μοναχός Σεραφείμ, Η αιρετική απεικόνιση της "Αγίας 

Οικογένειας" http://www.impantokratoros.gr/6634DB70.el.aspx [dostęp: 31.03.2015]. Vide także: film 

(wykład) https://www.youtube.com/watch?v=uyCAWiYiBMw [dostęp: 31.03.2015] oraz film o 

niekanonicznych (katolickich) ikonach św. Rodziny, sprzecznych z grecką, prawosławną tradycją 

ikonopisania: „Αγία Οικογένεια“ – Η αιρετική απεικόνιση της "Αγίας Οικογένειας; vide: 

https://www.youtube.com/watch?v=dN2I4ak9NW4 [dostęp: 31.03.2015]. 
13 Michał Gołębiowski, Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby 

potrydenckiej, Collegium Columbinum Kraków 2015, ss. 164. 
14 Święta Rodzina, https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_Rodzina [dostęp: 

31.03.2015]. 
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Michał Gołębiewski napisał o tej problematyce antycypowanej niejako 

przez ikonę Świętej Rodziny, następująco: 

 
„Jan Chryzostom nauczał, że zmartwychwstanie daje nadzieję na to, że i w przyszłym świe-

cie żona będzie mogła »znaleźć się w tym samym (...) ustroniu«, co jej mąż, »i zamieszkać tam na 

nieskończone wieki, złączona z nim nie tym węzłem małżeńskim, ale innym, znacznie ten przewyż-

szającym. Albowiem małżeństwo jest tylko związkiem ciał, a tam nastąpi złączenie duszy z duszą, o 

wiele ściślejsze, przewyższające to złączenie pod wszelkimi względami« (Ad viduam iuniorem, 37). 

Tak też Józef, choć zamieszkał z Maryją jako jej oblubieniec, »nie uznał jej« (Mt 1, 25: żył z nią w 

panieństwie). On »nie złączył się [z nią] cieleśnie, lecz duchowo« (Augustyn, Contra Faustum 23, 8), 

na kształt przyszłej więzi w Królestwie Bożym. W tej perspektywie dziewictwo Józefa i Maryi nie 

stanowi deprecjacji płciowości, ale nosi znamiona przyszłości eschatologicznej, w której ludzkie relacje 

wejdą w nowy, wyższy stan. Innymi słowy: tak literatura patrystyczna, jak i późniejsza myśl kościelna 

podkreślały, iż małżeństwo, choć samo w sobie czasowe i przemijające, przygotowuje oblubieńców do 

doskonalszego, dziewiczego zjednoczenia w »obcowaniu świętych«. »Tać jest miłość, której żadne nie 

rozdwajają przypadki, której nie tylko odległość miejsca lub czasu rozłączyć i zniszczyć nie może, lecz 

nawet sama śmierć nie przecina«, pisał Jan Kasjan, jak gdyby parafrazując słowa 1 Listu do Koryntian: 

»miłość nigdy nie ginie« (1Kor 13, 8)”15. 

 

Ikona Świętej Rodziny tu przedstawiona i opisana, akcentująca dystans 

pomiędzy Józefem i Maryją, nakierowująca widza na duchowy aspekt relacji 

między nimi, tj. relacji wypełnionej cnotami wstrzemięźliwości i czystości, dosko-

nałości i świętości, przywodzi na myśl anielskość i duchowość oraz antycypację 

eschatyczności ciał chwalebnych po zmartwychwstaniu (tu: dotyczy obojga osób 

świętych małżonków). 

 
„Zarazem w tradycji chrześcijańskiej Józef i Maryja, jako małżonkowie zachowujący do-

skonałą wstrzemięźliwość, wskazywali na ciągłość pomiędzy stworzeniem człowieka mężczyzną i 

niewiastą, a eschatologicznym upodobnieniem się człowieka do anioła; ich relacja miała obrazować 

rozwój ludzkiej miłości. (...) Świętą Rodzinę można poznawać i powinno się naśladować poprzez jej 

cnoty. Oto niektóre z nich: wiara, nadzieja, miłość, posłuszeństwo Bogu, wypełnianie przepisów 

prawa, posłuszeństwo, ubóstwo, pracowitość, gościnność i inne” 16. 

 

Święte Ikony mają swoje miejsce w kulturze chrześcijańskiej, stanowią ob-

razowe uzupełnienie Ewangelii, w Prawosławiu są niejako równoważne Ewangelii 

i Krzyżowi. Warto zatem je kontemplować i zagłębiać się w ich świat przedstawio-

ny, pełen świętości i wiecznej ciszy17.  

                                                 
15 Michał Gołębiowski: Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby 

potrydenckiej. Kraków 2015, s. 25-26. 
16 Vide: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_Rodzina [dostęp: 31.03.2015]. 
17 W związku z ikonami vide: Smykowska Elżbieta, Ikona,  wyd. 2., Verbinum - Wydawnictwo 

Księży Werbistów, Warszawa 2008, ss. 96, seria: Mały Słownik; Nouwen  Henri J. M.,  Ujrzeć piękno 

Pana. Modląc się z ikonami, tłum. Józef Franciszek Węcławik, „Verbinum”. Wydawnictwo Księży 

Werbistów, Warszawa 1998, ss. 81, [2]; Špidlík Tomáš, Rupnìk Marko Ivan, Mowa obrazów; słowo 
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Abstract (Summary) in Polish / Abstrakt (streszczenie) po polsku: 

 
Jednym z typów wizerunków ikonograficznych w Kościele jest ikona Świętej Rodziny z 

Nazaretu. Przedstawia ona Najświętszą Maryję Pannę, św. Józefa i Małego Jezusa, który błogosławi. 

Tekst jest komentarzem do kopii tego typu obrazu, zamieszczonego na okładce czasopisma. 

 

Słowa-klucze: ikona, malarstwo, Jezus Chrystus, Święta Rodzina z Nazaretu, Kościół, historia 

malarstwa, opis obrazu, kultura chrześcijańska, XXI wiek, 

 
Title in English: An Icon of the Holy Family from Nazareth 

 

Abstract (Summary) in English / Abstrakt (streszczenie) po angielsku: 

 
One of the types of iconic image in the Church is the icon of the Holy Family from Nazareth. It 

presents Our Lady, St. Joseph and Jesus the Child who is blessing. The text is a commentary on the 

copy of this type of the picture reproduced on the cover of the journal. 

 

[English translation by Teresa Bela] 

 

Key words: icon, painting, Jesus Christ, Holy Family from Nazareth Church, history of painting, 

picture description, Christian culture, 21st century,  

 
A picture on the cover of this volume: The Author of the publicated version of the picture: Ewa 

Saczawa. The title: The Holy Family (2014). [The icon is a private ownership]. Wymiary: szerokość: 

25 cm, wysokość: 34 cm, grubość 2,5 cm. Technika: tempera na drewnie. 

 

Obraz na okładce tego tomu: Autor publikowanej wersji obrazu: Ewa Sączawa. Tytuł: Święta 

Rodzina (2014). [Ikona jest własnością prywatną]. Wymiary: szerokość: 25 cm, wysokość: 34 cm, 

grubość 2,5 cm. Technika: tempera na drewnie. 
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