
 

Andrej Rublev (možno také Rubljov) (asi 1360/1370 –1430) a jeho svět 

Ikonopisec Andrej Rublev, jeden z největších umělců středověku a bezesporu nejznámější ruský umělec všech dob, 
jenž se nezapomenutelně zapsal do celosvětového kulturního dědictví svým výrazným a ojedinělým uměleckým 
výrazem. Jeho ikona Starozákonní Trojice, dodnes uchvacuje svou uměleckou a duchovní silou a patří k nejčastěji 
reprodukovaným dílům křesťanského umění vůbec. 

Datum narození Andreje Rubleva přesně neznáme, v nejnovější literatuře se hovoří o roce 1360.  Známe však datum 
jeho úmrtí . V „Životě Nikonově“ se lze dočíst, že Rublev zemřel „u vysokém stáří“. Takový údaj znamenal v oněch 
dobách věk nad šedesát let.  

Andrej Rublev žil v letech, jež byla pro starou Rus mimořádně významná. Rusko již mnoho let žilo pod nadvládou 
tatarské Zlaté hordy. Jednalo se hlavně o ekonomickou nadvládu- velké a kruté daně. Politická struktura s výjimkou 
potvrzování knížat v jejich postech, zůstala zachována. Nedotčeno bylo i pravoslavné vyznání obyvatel. Duchovní byli 
naopak zvýhodněni tím, že nemuseli například platit daně. Možná i to byl jeden z důvodů velkého rozmachu mnišství.  
V letech 1340-1440 vzniklo nejméně 150 nových klášterů.  

Ruský klášter  ve 14. století byl  silný a živý hospodářský organismus. Mniši, kteří v klášteře žili, se zpravidla sami 
věnovali všem tělesným pracím. V jejich životě se střídala práce s modlitbou, a tak ani sama jejich modlitba nebyla tak 
odtažitá a metafyzická jako modlitby mnichů v Byzanci. Ruské kláštery a jejich duchovní, ale i hospodářská a kulturní 
životaschopnost do značné míry vytvořily cestu a prostředky pro vznik ruského státu a národa. 

 Tatarská nadvláda byla umocněna nejednotou ruských knížectví. 

 

 



 

Významnou postavou této doby je světec Sergij Radoněžský (1322-1392) zakladatel Trojického kláštera – (Trojicko-
sergijevská lávra- Zagorsk), Jednota a soulad sv. Trojice byla pro Sergije inspirací pro snahu o smíření a sjednocení 
ruských knížectví. Sjednocené Rusko pak bylo schopno se účinněji postavit proti Tatarům. Byl také „duchovním“ 
původcem bitvy na Kulikově poli r. 1380, kde se pod vedením knížete Dmitrije Donského poprvé (i když ne napořád) 
podařilo Zlatou hordu porazit. Sv. Sergij je pochován v Trojičním chrámu Trojicko -sergijské lávry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrob sv. Sergije Radoněžského 

 

 



 

 

Andrej Rublev byl mnichem. Mládí strávil ve věhlasném Trojickém klášteře uprostřed lesů ve vzdálenosti asi 
sedmdesát kilometrů od Moskvy. Rublev tak žil v blízkosti Sergije Radoněžského, který byl pro něho velkým 
duchovním vzorem. 

Později žil v Andronikově klášteře v Moskvě, založeném jedním z nejbližších Sergijových žáků, svatým Andronikem.  

Rublevovým učitelem byl nejspíš Prochor z Gorodce, významný ikonopisec té  doby. 

Rozhodujícím obdobím pro tvůrčí vývoj Andreje Rubleva byla 90. léta 14. století, tou dobou pulzoval v Moskvě bohatý 
umělecký život. Uvnitř moskevských hradeb kvetlo byzantské umění, vytvářeli jej zde řečtí, ale i jihoslovanští umělci, 
kteří se do Moskvy uchýlili před tureckým nebezpečím. Pracoval tu především Theofan Řek – byl to právě tento malíř, 
jenž na mladého Rubleva zapůsobil nejsilněji. Nejen proto, že v roce 1405 spolu bok po boku pracovali, ale i proto, že 
již dříve, v 90. létech 14. století, se Theofanova práce stala slavnou po celé Moskvě a obyvatelé města se doslova 
sbíhali, aby mohli shlédnout ikony „mudrce velmi znamenitého“, které vyvolávaly obecný úžas a nadšení. Mezi nimi 
byl pravděpodobně i mladý Andrej. 



 

 

Ikona Proměnění Páně pravděpodobně Řeka Theofana  



 

 

Rublevovo jméno se poprvé připomíná v letopisu pod rokem 1405. V té době pracuje společně s Theofanem Řekem a 
starcem Prochorem z Gorodce na malířské výzdobě chrámu Zvěstování Bohorodičky v Moskvě.  

Ikonami chrámu Zvěstování je dovršeno první období tvůrčího života Andreje Rubleva. V průběhu 90. let 14. století 
vyzrál ve skutečného mistra.  

Roku 1408 připomíná letopis Rublevovo jméno v souvislosti s jeho působením ve Vladimiru. Spolu s „ikonopiscem 
Daniilem" tehdy pracovali na vnitřní výzdobě chrámu Zesnutí Bohorodičky. 

Pravděpodobně ještě v době svého pobytu ve Vladimiru namaloval Andrej Rublev pozoruhodnou ikonu, Tato ikona je 
volně pojatou kopií slavného byzantského obrazu „Vladimirské Matky Boží“, který byl uctíván v chrámu Zesnutí 
Bohorodičky. Ikonu podle legendy maloval sám evangelista Lukáš, pochází však až z 12 století.. V roce 1395 byla 
převezena do Moskvy. Protože vladimirští občané uctívali obraz jako relikvii prvního řádu, nechtěli jej přirozeně 
Moskvě vydat. A o ikonu se doslova přetahovali. Nakonec však museli ustoupit tlaku velikého knížete moskevského, 
takže brzy po roce 1410 se ikona přestěhovala do Moskvy.                                                                                                                                                                                                                                  
Asi v důsledku všech těchto událostí byl Rublev pověřen, aby zhotovil kopii významné ikony, která by nahradila 
původní obraz putující mezi Vladimirem a Moskvou. Ovšem to, co Rublev namaloval, nelze nazvat kopií – vytvořil totiž 
ve srovnání s byzantskou ikonou něco zcela nového. „Umilenije“ (řecky Glykofilúsa, Něžně milující) dostalo v jeho 
zpracování nový smysl. 

 



 

                       

Původní vladimirská ikona                                                           Vladimirská Bohorodice 1409 Andrej Rublev 



 

Po svatém Sergiji, jež byl Rublevovi vzorem byl druhým významným člověkem jeho života jeho spolubratr a 
spolutvůrce ikonopisec Daniil Čornyj. Není jisté, zda se s ním Rublev seznámil již v mládí v Trojickém klášteře, nebo až 
při své práci (první zmínka při výzdobě Vladimirského chrámu  Zesnutí Bohorodičky). Letopisy a kroniky o nich shodně 
vypráví jako o nerozlučných bratřích: „…byly spíše jako duchovní bratři. Jejich pokora před Bohem byla výjimečná 
stejně jako jejich vzájemná úcta a láska.“ Již záhy po jejich smrti čteme ve Vyprávění Sergejových ostatků (1432-46)  

 Podivuhodným vpravdě způsobem se vyplnilo přáni ctihodného otce představeného Nikona, neboť uprošeni jím byli 
podivuhodní a ctnostní starci, malíři Daniil a Andrej, kteřížto po všechen čas žiti svého slynuli duchovním bratrstvím a 
vzájemnou láskou převelikou, ozdobili chrám tento malbami; Konec pak vzavše života svého bohulibého a 
blahoslaveného, odešli k Pánu, druh na druha patříce a duchovním poutem stejné jsouce spojeni, jako když zde na 
tomto světě přebývali. 

Na vrcholu tvůrčích sil namaloval Rubljov ikonu Starozákonní Trojice. Nejpravděpodobnější dobou vzniku je rok 1411. 
Rublevův mateřský klášter sv. Trojice byl roku 1408 Tatary vypleněn a vypálen. Představený Nikon dal nad hrobem sv. 
Sergije postavit nový dřevěný chrám zasvěcený sv. Trojici. Andrej Rublev dostal pověření namalovat pro místní – 
chrámovou řadu ikonostasu sv. Trojici.  

Ve 14. stol. Vzniká na Rusi mnoho trojičních chrámů klášterů a s nimi i ikon. Má to více důvodů. 

1. Oblíbený hrdina sv. Sergij měl v oblibě sv. Trojici. Právě Trojici zasvětil sám Sergij klášter, který založil, a když jeho 
žáci a nejbližší následovníci zakládali nové kláštery na severu, nejčastěji je zasvěcovali rovněž svaté Trojici. Pro Sergije 
znamenal obraz Trojice jednotu a soulad. Epifanij Moudrý (Epifanij Premudryj- žák sv. Sergije) píše ve svém ,,Životě 
Sergijově", že hrdina jeho spisu zbudoval chrám svaté Trojice, aby ,,patřením na svatou Trojici byl přemáhán děs           
nenávistných různic tohoto světa".  Tedy vnoření se z chaosu a bojů do tajemství jednoty a lásky! 

 



 

 

2. Rozkolnická hnutí, která vzklíčila již koncem 13. století a došla na Rusi poměrně velkého rozšíření  v sobě nesla 
velkým dílem i antitrinitární herezi ( bogomilové (tj. ,,bohomilci") a katarové (tj. ,,čistí") sekta strigolníků (tj. 
,,ostříhanců"), heretická sekta judaistů (,,židovstvujuščije"). Byla to tedy i teologická odpověď a poučení všem 
rozkolníkům.      

Tyto důvody hrály ve zobrazení Trojice jistě důležitou roli, ale hlavním činitelem jedinečnosti tohoto obrazu byl 
Rublevův vlastní niterný vztah ke sv. Trojici, kterou od mládí v trojickém klášteře rozjímal.  

Z pohledu kunsthistorika pak můžeme říci, že do tohoto díla vložil Rublev veškerou sílu svého geniálního talentu a 
podařilo se mu vytvořit tak dokonalý artefakt, že si jím zajistil nesmrtelnost. I kdyby se od něho zachovala jenom 
„Trojice“, všichni by ho stejně považovali za velikého malíře. 

Přelom prvního a druhého desetiletí 15. století bylo obdobím nejvyššího Rublevova tvůrčího vzepětí. Do těchto let se 
datuje ikona, která představuje Theofanii, Spasitele uprostřed nebeských sil (Spas v silach). Trůnící Kristus je zobrazen 
uprostřed serafů a symbolů evangelistů. 



  



 

Posledními díly Andreje Rubleva připomínanými v písemných pramenech jsou ikony na ikonostasu v Trojickém chrámě 
Trojicko-sergijevské lávry. Nikon Radoněžský – igumen - opat kláštera, v touze spatřit zděný Trojický chrám postavený 
v letech 1423–1424 vyzdobený malbami ještě před svou smrtí, obrátil se na Daniila  a Andreje, aby toto přání 
proměnili ve skutek.  

Záhy po dokončení těchto prací umřel Rublevův druh Daniil a byl pohřben v Trojicko-sergijevském klášteře. 

Po ztrátě svého přítele se Andrej Rublev vrátil do Andronikova kláštera v Moskvě, kde vykonal svou poslední práci. 
Fresky chrámu sv. Spasitele. Byly namalovány pravděpodobně v letech 1428–1430. Předpokládá se, že v té době již 
Andrej Rublev nebyl prostým mnichem, nýbrž tzv. „sborovým starcem (sobornyj starec), členem sboru starců 
pomáhajících igumenovi v řízení klášterního společenství.  

Andrej Rublev zřejmě zemřel 29. ledna 1430 a byl pochován v Andronikově klášteře v Moskvě. 

Po smrti tohoto velkého umělce nepřekročila ještě jeho pověst hranice Moskevského velkoknížectví. Umění Andreje 
Rubleva nabylo celoruského významu později, až ve druhé polovině 15. století. Teprve potom si získávalo stále více a 
více přívrženců, až se Rublevovy práce postupně staly kanonickými vzory, které napodobovali všichni ruští malíři ikon. 

A přece bylo možné tvorbu Andreje Rubljova poznat teprve poté, co se podařilo zvládnout techniku a umění 
restaurování starých ikon. Po staletí se původní malba skrývala pod vrstvami pozdějších přemaleb a zčernalého laku. A 
tak přestože se v 19. století kdekterý sběratel pyšnil vlastnictvím ikony „malované Rubljovem“, neznalo toto století ve 
skutečnosti ani jediné originální dílo mistrova štětce. Až očištění ikony Trojice od přemaleb v roce 1904 poskytlo 
základní předpoklad k vědeckému studiu Rubljovova nezměrného uměleckého odkazu.  

V roce 1988 byl Ruskou pravoslavnou církví svatořečen. 

Hlavní zdroj : Viktor Lazarev - Svět Andreje Rubleva , Vyšehrad 1981 


