
Svět ikon 

Původ ikon 

Mandylion nebo také obraz z Edessy je svatá relikvie. Sestává z plátna, na kterém je údajný otisk tváře Ježíše Krista. 

(legendy o zázračném uzdravení krále  Abgara z Edessy). V západní církvi obdobná legenda o Veroničině roušce) Obě 

legendy souvisí s tzv. "Turinským plátnem". Je to dlouhé plátno, na němž je nevysvětlitelně "otisknuta" celá postava 

Pána Ježíše Krista zepředu i zezadu. Do tohoto plátna byl zavinut Pán Ježíš Kristus po zázračném odvalení kamene z 

hrobu . Vhrobě zůstalo jen toto plátno. Při pronásledování  bylo uchováváno složené, a proto panovalo mínění, že na 

plátně je vyobrazena pouze Ježíšova hlava. Této památce se také někdy říkalo Veraikon - to znamená pravá, věrná 

ikona. Nepochopením tohoto názvu vznikla na Západě legenda o "roušce sv. Veroniky", na níž je zobrazena Kristova 

hlava. Na plátně je negativní obraz (tmavá tvář s velkýma očima), který po vyfotografování a vyvolání pořízeného 

snímku skýtá na negativu positivní obraz majestátní oduševnělé tváře. Až do roku 1204 bylo uloženo 

v Konstantinopoli. 

 

Turínské plátno 

 Mandylion 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Relikvie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eanl%C4%B1urfa


Ikonoborectví ,  8. století 

Výchozím bodem ikonoborectví je přikázání SZ zakazující zobrazovat Boha. Není vyloučeno, že přispěly i další vlivy, 

které vycházely z orientálního prostředí, konkrétně z islámu. Skrytou příčinou ikonoborectví byl také hmotný motiv: 

na ikonách se nacházelo velké množství drahých materiálů, které potřebovala prázdná císařská pokladnice. Většina 

ikon byla zničena. Dochovaly se jen v Sinajském klášteře. Ukončeno na 7. ekumenickém koncilu roku r.787 v Nicei. 

Ikonu nelze považovat za modlu, protože není druhým Bohem. Zobrazení Krista umožňuje jeho lidská přirozenost. 

Právě období historicky a časově vymezené, kdy Kristus na sebe vzal podobu lidskou, může být adekvátním způsobem 

vyjádřeno v jeho obraze. Jestliže někdo tuto možnost popírá, popírá lidskou přirozenost v Kristu a stává se heretikem.  

 Kristus a sv. Menas, jedna a z nejstarších ikon z 6. stol.  

 

Ikonopisné styly  

 Pro zobrazování ikon existovaly (jí) závazné předlohy. Ikonopisci usilovali o to, aby jejich ikony byly historicky 

spolehlivým zobrazením skutečných událostí, a proto stavěli svá díla na jejich tradičním podání, zachyceném na již 

existujících ikonách. Původní typy těchto ikon (tedy vzorové předlohy) bývaly vytvořeny zvláště duchovně 

pokročilými a umělecky nadanými ikonopisci-světci a askety. Přes toto všechno však neexistuje ikona, která by byla 

zcela přesnou kopií jiné ikony. Ikonopisci si vždy zachovávali jistou spontánnost projevu a určitý prostor k vlastnímu 

uměleckému vyjádření. 

Byzantský typ- Spasitel má klidný, dokonale vážný výraz, někdy v typu Pantokratora (Soudce živých i mrtvých) až 

přísný, ba hrozivý. Dlouhé vlasy, rozdělené středem hlavy, vous, někdy též rozdělený na dvě části. V nimbu jeho hlavy 

je kříž, v jehož polích se objevují řecká písmena (O-mega: ten, který jest, O-mikron: přijíti má, N: již přišel), která 

vyjadřují jméno Jsoucí, tj. Ten, který je. Takto ve Starém zákoně pojmenoval sám sebe Bůh: "Jsem který jsem" nebo: 

"Jsem" (Exod. /2.M./ 3,14). Tato písmena tedy upozorňují na Božskou přirozenost Pána Ježíše Krista. 

Ruský ikonopis- zobrazuje tytéž typy Krista, (Přesvaté Bohorodice, tytéž typy evangelních scén a starozákonních 

výjevů) jako byzantský ikonopis, ale tváře jsou měkčí, silueta uzavřenější, postavy plošší, bohatá barevná modelace a 

množství "světel" ustupuje čistému tónu barvy, menšímu počtu barevných stupňů, střídmějšímu použití "světel",. 

Vidíme jinou citovou atmosféru ruských ikon. Zatímco byzantská ikona vyjadřuje spíše nepřístupnou slávu a duchovní 

vznešenost zobrazených, je syrovější, nabádá k duchovnímu zahloubání, ruská ikona vyjadřuje láskyplnost a něhu, 

soucit Pána Ježíše Krista a Přesvaté Bohorodice se stvořením, je citovější, jemnější, vytváří atmosféru rozjímání o 

Božím milosrdenství.  

Podle Pravoslavné ikony, Jana Baudišová 

 



                    

Byzantská ikona      ruská ikona (pravděpodobně Rublev)  

 

Východní ikona se zřekla úsilí o adekvátnost. Zakládá se na principu podobnosti. Ikona není barevně rozkošná, ale 

spíše průzračná. V ní se pod křišťálově čistým pláštěm vnějšího odhaluje království ducha. Jazyk ikony je stručný. Na 

ikoně nesmí existovat nepotřebné detaily. Pokud je krajinka vůbec přítomna, tak jen náznakově a schematicky. Každý 

detail obličeje, gesto nebo poloha těla tu mají symbolický charakter: vysoké čelo naznačuje moudrost a 

hloubavost, velké oči proniknutí do božských tajemství, tenké rty asketizmus, prodloužené prsty duchovní 

vznešenost a čistotu skutků, sklonění hlavy pozornost na božské vnuknutí, na Boží hlas, kteří světci slyší v 

hlubinách svého srdce, maličko skloněná postava podrobení se Boží vůli a tak dále. 

Ikonopisci se  nesměli, na rozdíl od umělců, na ikoně podepisovat, protože ikona se nebrala jako dílo či vlastnictví 

člověka, ale jako působení milosti. Ikonu netvořil ikonopisec, ikona skrze něj přijímala tělo. Na svou práci se 

připravoval jako na posvátné řízení, tedy modlitbou a půstem. Musel být zařazen do liturgického a mystického života 

církve, aby celou svou existencí vnímal reálie ikony a daroval jí tělo v osobitém znakovém jazyce. 

Z ikony je  cítit osobité ticho, ticho věčnosti. Není to nepřítomnost zvuků, není to vakuum života, není to ticho mohyly, 

ale ticho jako dokonalost harmonie, jako plnost bytí .Ticho ikony je ticho dynamické, ticho narůstající, které přenáší 

toho, kdo se před ikonou modlí, z království země do království nebeského. Lidská duše téměř fyzicky cítí, že ikonu 

obklopuje pole duchovních sil a energií. Na obraze barvy zpívají, povídají a křičí. Barviva a barvy na ikoně, to nejsou 

obyčejné barvy, ale rytmy hymnu, který duše zpívá Bohu. Barviva ikony mají jiný význam než barviva obrazu, neboť 

jsou symbolické 

O jazyku pravoslávnej ikony  Archimandrita Rafail Karelin, in Teofil.cz 

Trojice v ikonopisectví 

Ikonografie Svaté Trojice představuje vizuální vyjádření křesťanského dogmatu o Trojici. 

Přímé vyobrazení Trojice by protiřečilo koncepci věčného, nepostižitelného a trojjediného Boha, kterého 
„nikdy nikdo neviděl“ (J 1,18), proto jsou kanonicky přípustná pouze symbolická zobrazení,. 



Nejčastější symbolem k vyjádření Trojice je tzv Starozákonní  Trojice  nazývaná též  Pohostinství 
Abrahámovo (rusky Гостеприимство Авраамово, řecky φιλοξενια), tj. zjevení se Abráhámovi tří andělů: 

„I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a 

spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl: 

„Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a 

zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete 

svého služebníka.“ Odvětili: „Učiň, jak říkáš. Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: „Rychle vezmi tři míry bílé 

mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby. “Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, 

aby je rychle připravil.Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to.  Zatímco jedli, stál u nich 

pod stromem.“ (Gen 18,1-8) 

V křesťanské teologii tři andělé symbolizují tři božské hypostáze.  

Byzantští ikonopisci zpracovávají epizodu „doslovně“, historicky-stoly s jídlem, Abraham a Sára v plné práci 
s obsluhou. Později historický podtext ustupuje symbolickému a tři andělé zde vystupují výhradně jako 
symbol trojjediného Boha. Přelom nastává v pojetí Trojice A. Rubleva. Vše nepodstatné je ponecháno 
stranou.  Zůstávají jen základní symboly, andělé stůl, mísa , dům,  dub a skála. 

 

  

Starozákonní Trojice, mozaika, Itálie, 432–440 

 



                

Starozákonní Trojice Freska Novgorod, Theofan Řek, 1378 Starozákonní Trojice rostovská škola, 14. století 

 

           

Starozákonní Trojice, ikona, Rusko, Andrej Rublev, 1411 Starozákonní Trojice, ikona, Rusko, 16. století       

 

 

 



 Neortodoxní ztvárnění Trojice 

 Většina ikon byla malována pro  Iknostas ( přehrada mezi chrámovou lodí a oltářní částí). Předobraz v SZ rozčlenění 

chrámu: předsíň (tj. nádvoří pro pohany, resp. katechumeny), loď (tj. svatyně pro královské kněžstvo - všechny věrné 

pravoslavné křesťany) a oltářní část za ikonostasem- pro kněží. Ikonostas byl využit k tomu, aby lidu přibližoval 

duchovní svět. Byly na něj umístěny ikony, které zobrazují Pána Ježíše Krista,  Bohorodici a svaté, aby je věřící lid mohl 

během liturgie zřít a rozjímat. K původnímu  byzantskému jednořadovému Ikonostasu začaly postupně přibývat další 

řady. Řada Deesis, což je řecky "modlení".(Kristus, Marie, Jan Křtitel- přímluvci,) v 14. stol. "svátková řada"-dvanáct 

hlavních křesťanských svátků, které mají (většinou) svůj původ v evangelních událostech.  V 15. stol. se objevila nad 

svátkovou řadou tak zvaná prorocká řada, v 16.-17. století řada praotcovská v jejímž středu „zákonitě musel být  

samotný Bůh .  Vzniká tak ikona „Otcovství“. Bůh jako věkovitý,  Kristus jako druhá osoba je zachycen v podobě dítěte 

sedícího na klíně Otce, Duch svatý jako holubice v podobě medailonu, který drží Kristus. 

 

Již v 17. století byla zpochybňována přípustnost takové ikonografie. V „Otcovství“ je totiž přímo vyobrazen 
Bůh Otec, jenž je „nevyslovitelný, nepoznatelný, neviditelný, nepostižitelný“ (liturgie Jana Zlatoústého). 
Rozdílné vyobrazení tří osob vytvářelo také na obraze jejich nerovnocennost. Námět na toto nekanonické 
zobrazení Boha Otce přišel ze západu, ale jeho cesta začíná na východě. Tam se již ve velmi raných dobách 
vyskytovala ikona Krista Vtěleného, za (nad) nímž byl ještě jednou zobrazen Kristus, tentokrát jako 
"Věkovitý" ("Starý dnů"), jak ho spatřil prorok Daniel ve svém vidění (7. kap., v. 9).  

Je to zobrazení Božího Syna (druhé Osoby Božské Trojice) před vtělením z Panny Marie. Možná, že i pod 
vlivem této ikony vznikla v důsledku neporozumění na západě zcestná idea zobrazovat Boha Otce jako 
starce. V tomto posunutém - bludném (tj. heretickém) - významu se pak postava starce na ikonách objevila i 
na východě, a to v úpadkovém období 17. stol., kdy bylo na Rusi nekriticky přijímáno množství západních vlivů 
a špatných vzorů (způsob zobrazování této "trojice" se zdá naznačovat i další heresi na Západě rozšířenou - a 
to tzv. "filioque", neboť komposice těchto nekanonických "ikon" jakoby naznačovala vycházení Svatého 
Ducha ze Syna).       In Ortodoxia.cz Jana Baudišová Pravoslavné ikony    

 

 

Další použité zdroje:  Viktor Lazarev- Svět Andreje Rubleva ,  články na Rodon.cz                                                                                        


