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Ikona to mający wielowiekową 
tradycję obraz sakralny, za 
pomocą zmysłowego „języka” 
uobecniający duchową obecność 
osoby, którą przedstawia. W 
ikonie następuje więc styk 
dwóch światów: obrazu 
dostępnego dla fizycznego 
wzroku i rzeczywistości 
duchowej, która się z tego 
obrazu wyłania - w zależności od 
wiary każdego, kto przed ikoną 
staje.  

Ikonopis jako artysta nie ma 
wpływu na wiarę tych, którzy 
będą mieli do czynienia z jego 
dziełem; może jedynie 
podejmować starania, by 
oczyszczać siebie z tego co 
niedoskonałe w nim samym. A 
więc powstawanie ikony jest 
także procesem 
dwubiegunowym. Powstaje 
dzieło fizyczne – odbierany 
zmysłami obraz, ale także w tym 
procesie zmienia się, a więc 

odnawia się człowiek, który podejmuje się tworzyć ikonę. 
 



Pisanie ikon doskonale wpisuje się w tradycję benedyktynów, 
którzy ślubują m. in. conversatio morum - stałą przemianę życia - i 
to nie tylko przez pracę i modlitwę, ale także właśnie przez czas 
twórczego odpoczywania. 

 

Pracę nad ikoną zaczyna pogłębione studium nad wybranym 
tematem, poszukiwanie podobnych motywów w ikonach 
"kanonicznych", wreszcie pierwsze szkice na papierze, próby 
rozmieszczenia świateł, przesunięcia w celu uzyskania harmonii. 

 



Gdy główny projekt jest gotowy 
praca nabiera dynamizmu przy 
wejściu na deskę.  

Praca zaczyna się od 
głównych linii, krawędzi, 
tworzących zarys z którego zacznie 
się wyłaniać całość, ostateczność 
dzieła, która z jednej strony jest od 
początku założona przez 
ikonopisa.   

Z drugiej strony sam proces z 
wieloma czynnikami niezależnymi 
od autora wpłynie na ostateczną 
postać ikony.  

 

Te główne linie, krawędzie wyłaniają się, żyją, czasem w 
konsekwencji muszą się zmienić, przesunąć lub zniknąć, nabrać 
pigmentowości lub zostaną 
osłabione, nieodnowione pod 
kolejną warstwą bazy.  

Krawędzie to tylko początek, 
ale już tu widzimy jak proces 
powstawania ikony jest żywy 
i dialogiczny.  

 



Ikona zachęca do medytacji, do przejścia od fizyczności do czegoś 
innego i nieuchwytnego.. Co więcej ikonopis doświadcza w 
procesie tworzenia ikony własnej słabości i to w kontraście do 
świętości osoby, którą podjął się malować. 
 

 

Zbytnia radość z powodzenia i zbytni smutek gdy nie wychodzi – 
to echa miłości własnej, nastawionej na chwałę tego świata. Do tego 
dochodzi zazdrość zdolności innych i wstyd z tego to co sam 
posiada, pośpiech by już być tam gdzie nie jest i rozdrażnienie tym 
niewiele w czym jest.  

Proces tworzenia ikony pozwala poznać siebie, zobaczyć siebie – i 
to przy świetle tej chwały, która odbija się ze świętych osób i 
prowadzi do poznania ostatecznego źródła wszystkiego – Boga. 

 



św. Jan Ewangelista  (na wschodzie nazywany Teologiem) 

Rozmiar: 23 na 31 cm 

 

 



Ikona powstawała przez pierwszą 
połowę 2019 roku. Główną inspirację 
stanowiła bizantyjska ikona z XIV w.  

 

Św. Jan Ewangelista - „Teolog” jest 
orędownikiem uczących się pisać ikony. 
Całe życie do późnej starości 
wsłuchiwał się w Słowo. Przedstawia się go więc z 
przerzedzoną siwą brodą, z odsłoniętym uchem. Światło 
przenikające z jego czoła i troska z jaką obejmuję księgę 
symbolizują jego oddanie dla Nauki o Bogu czyli Teo-
logii, którą chce się podzielić z każdym z nas. 

 

 



św. Benedykt 

Rozmiar: 19 na 26 cm 

 

Głowna inspiracja: fresk z Subiaco z XIII w. 



Ikona powstawała przez wakacje 
2019 roku. Główną inspiracją był 
fresk z Subiaco z XIIIw. 

Według najstarszej tradycji święty 
Benedykt jest przedstawiony z 
pastorałem (insygnium władzy 
opackiej) i z otwartą księgą w której 
można wyczytać pierwsze słowa 
Reguły: „Słuchaj synu nauk mistrza”. Święty Benedykt 
ma odsłonięte uszy, aby samemu mógł wsłuchiwać się w 
głos Boga i uczyć tego podążających drogą Reguły.  
Przedstawiany jest jako mężczyzna dojrzały ale w krótkiej 
brodzie, gdyż pomimo młodego wieku doszedł do wielkiej 
mądrości, a będąc już w podeszłym wieku ciągle 
wykazywał się młodością umysłu. 

 



Mandylion 

Rozmiar: 11 na 16 cm 

 

 



Ikona powstawała na jesieni 
2019 roku.  Główną inspiracją 
był mandylion szkoły 
nowogrodzkiej z końca XV w. 

Według najstarszych tradycji 
mandylion (gr. mandilion - 
chusta) to cudownie odbicie 
oblicza Jezusa, które zaistniało 
na materiale lub murze, 
względnie desce – w zależności od przekazu tradycji. Inna 
nazwa tej ikony to obraz „nie ręką ludzką uczyniony”. 
Przedstawia samą głowę Chrystusa otoczoną nimbem 
krzyżowym.  

 



Matka Boża Igorewska 

Rozmiar: 18 na 20 cm 

 

 

Ikona powstawała w adwencie i okresie Bożego 
Narodzenia 2019 roku. Główną inspiracją była kopia z 



XVI w. przechowywana w galerii Tretyakowa.  Najstarsze 
źródła wspominają, że książę Igor Olgovich z Czernigowa 
modlił się przed tą ikoną przed 
swoją śmiercią 19 września 1147 
r. Obecnie znamy jedynie jej 
najstarsze kopie pochodzące z 
XVI w. Jest to typ Matki Bożej 
Czułej, przytulonej do policzka 
młodzieńczego Chrystusa (z 
charakterystycznym dla malarstwa ikonowego poważnym, 
niedziecinnym wyrazem twarzy), którego ręka tuli się do 
niej. Maryja jest wpatrzona w przestrzeń, zamyślona, o 
smutnych oczach przewidujących przyszłe cierpienia syna.   

 



Pantokrator 

Rozmiar: 23 na 31 cm

 



Ikona powstawała w pierwszym 
półroczu 2020 roku. Główną 
inspiracją była rosyjska ikona z 
końca XV w. Pantokrator oznacza 
Wszechwładcę,  Pan wszystkiego. 
Jezus w tym typie ikony prawą ręką 
wykonuje gest błogosławieństwa, a 
w lewej trzyma księgę. Oblicze 
Chrystusa jest pełne powagi i majestatu. Kolory szat 
nawiązują do dwóch natur: ludzkiej (czerwień) i boskiej 
(błękit). Układ dłoni w tej ikonie wskazuje na 
miłosierdzie (bliskość serca), a palce są ułożone w gest 
oratorski wyrażający prawo do przemawiania. 

 

 



św. archanioł Rafał 

Rozmiar: 19 na 26 cm 

 



 
 

 Ikona ma swój własny tradycyjny sposób przedstawiania 
archaniołów. Zazwyczaj misję ich posłania symbolizuje 
rabdos – trzymana w jednej ręce laska posłańca. W drugiej 
najczęściej znajduje się sfera (lustro) z monogramem 
Chrystusa (grecka litera chi), symbolizująca 
odzwierciedlenie woli Bożej. Włosy są przepasane teanią, 
tasiemką, która odsłania uszy, aby lepiej usłyszeć głos 
Najwyższego 

Złota asystka widoczna na 
skrzydłach odzwierciedla 
wewnętrzną, przemieniająca 
Boską obecność. Ikona 
powstawała w pierwszym 
kwartale 2021 roku. 

 



 

 

 

 

Opactwo Benedyktynów w Lubiniu 

ul. Mickiewicza 6, 64-010 Lubiń 

www.benedyktyni.net 


