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1. Úvod 

 
Slovo či termín “ikona“ je dnes spojováno především s přenosnými obrazy Ježíše 

Krista, Matky Boží nebo svatých zobrazovaných podle kánonu stanoveného tradicí ortodoxní 

církve. Podobně také termín „ikonoklasmus“ bývá obvykle spojován se zhruba 

stopadesátiletým obdobím křesťanské historie v osmém a devátém století, kdy ve východní 

části křesťanského impéria došlo k otevřenému střetu zastánců a odpůrců zobrazování 

božství. Jedním ze sporných, původně však ne výchozích bodů, byl také problém 

gnoseologického charakteru, dnes stále aktuální - totiž zda a za jakých podmínek je možné 

přiblížit se skrze ikonu k Bohu.  

Tradice malby ikon, jak je prezentována ortodoxní církví a ikony v té podobě, v jaké 

je známe dnes, pochází nicméně z pozdějšího období než bylo rozmezí osmého a devátého 

století, tedy období prvních ikonoklastických sporů. Ostatně význam termínu ikona je podle 

Řecko-anglického oxfordského slovníku obraz, podobenství či zobrazení. Jeho smysl je tedy 

původně mnohem širší, než jak jsme zvyklí chápat jej dnes.1  

Nejstarší dochované křesťanské obrazy – nástěnné kresby v římských katakombách - 

se datují do druhého století, přičemž rozpory týkající se zobrazování sakrálních motivů tohoto 

náboženského okruhu jsou zřejmě tak staré jako kresby samy. Křesťané pocházející z řecké 

kulturní sféry byli na zobrazování sakrálních motivů zvyklí, zatímco pro židy či Syřany bylo 

nepřijatelné.2 O rozporuplném postoji k obrazům svědčí dochované záznamy elvírského 

koncilu u Granady již z roku 306. 

Popularita, jaké se dnes ikona těší v oblasti svého vzniku i za jeho hranicemi, 

přirozeně vzbuzuje zájem o „teologii ikony“.  

Samotná problematika „teologie ikony“3 nicméně není tak úzká ani jednoznačná, jak 

by se na první pohled mohlo zdát. V ikoně se prolínají tři aspekty – náboženský, kulturní a 

                                                 
1 Totiž „eikón“ jako „duchovní pojem vyjadřující napodobování, odraz ve vědomí a opakování něčeho živého, 

vzpomínkový nebo pamětní obraz, který zastupuje nepřítomný nebo nedosažitelný předobraz.“ Gordana Babic, 

Ikony, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1997, s. 3. K původnímu významu slova a jeho kulturním 

konotacím viz Josef Myslivec, Ikona, Vyšehrad, Praha, 1947, s. 9. 

2 F. G. Barrow, The Iconoclastic Crisis, http://www.orthodoxresearchinstitute.org/articles/church, s. 1. 

3 Teologie ikony odkazuje k chápání ikon tak, jak je to běžné v prostředí pravoslavné církve. Zahrnuje odkazy 

církevních otců, výsledky koncilů. Ikona je předmět, který lze vnímat z různých úhlů pohledů (filosofie, umění, 
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umělecký, přičemž ikona je především předmětem kultu,4  tedy náboženství. Teprve z tohoto 

prvotního významu je nepřímo odvozen její význam kulturní a nakonec umělecký.  

Teologie ikony vzbuzuje některými svými tvrzeními otázky, které vedou především 

k zamyšlení se nad funkcí a smyslem umění. Právě definici umění,5 jakkoliv je jasné, že 

nebude zcela vyčerpávající, považuji pro objektivní zhodnocení teologie ikony za nezbytnou.  

První polovina práce je věnována historickému pozadí ikony od nejstarších dob až po 

srovnání teologických a filosofických východisek obou stran ikonoklastického dialogu, či 

spíše kontroverzí, vzhledem k zobrazování posvátna.  

Mezníkem dělícím práci na dvě poloviny je představení problematiky teologie ikony 

(kapitola 4), kde si všímám především kritického přístupu východní ortodoxie vzhledem 

k jejímu vztahu k západnímu umění. Tato skutečnost stojí také za snahou najít vysvětlení, 

předpoklady pro toto bezpochyby radikálně odlišné pojetí umění Západu. Jsou rozvedeny 

v následujícím sociologickém exkurzu.   

Ve druhé polovině práce se zabývám uměním z pohledu západní teologie a filosofie, 

tj. stručným vývojem západní kultury myšlení, která tvoří přirozený rámec uměleckého 

vývoje. Konečnému srovnání západního a východního umění je věnována poslední kapitola.  

V práci se pokouším představit umění Byzance, resp. Ruska6 jako nikoliv superiorní 

ve své neměnnosti (totiž ve svém odvolávání se na neporušenou autenticitu při 

zprostředkování Posvátna, jeho čistoty)7 vzhledem k umění Západu, ale jako přirozeně 

podmíněné a korespondující s vlastní myšlenkovou a společenskou tradicí, v tomto případě 

určitým konzervativismem. 

                                                                                                                                                         
estetika, psychologie, ale i historie nebo sociologie). Pohled z hlediska „teologie ikony“ je v tomto případě 

pohledem ortodoxního pravoslaví. Leonid Uspenskij, Theology of the Icon, St. Vladimir´s  Seminary Press, NY, 

1992, s. 7. 

4 A to nejpozději od II. Nikajského koncilu (r. 842), definitivního vítězství ikonodulské strany. Myslivec, s.15. 

5 K problematice definic umění viz René Huyghe, Umění, život a ideje, in: Umění a lidstvo Larousse, Umění 

nové doby, Odeon, Praha, 1974, s. 260 a dále. 

    6 Mezi byzantskými ikonami a ikonami pozdějšího nástupce Byzance, Ruska, je poměrně značný, především 

významový rozdíl. Jak uvádí Myslivec (s. 27), význam ikon v Rusku byl obrovský, nesrovnatelně větší než jaký 

měly ikony v Byzanci nebo později v Rumunsku či Srbsku. 

   7 Jak je tradičně chápáno pravoslavnou církví. 
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Práce logicky otevírá otázky týkající se ontologického statutu ikony, zvažuje její 

schopnost sebesdělení se (post)modernímu člověku a ve svém výsledku je polemikou 

s tradičním chápáním ikony především v té podobě, v jaké je představována ruskými autory 

počínaje polovinou 19. století.  
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2. Historie vzniku ikon. 

Pro lepší pochopení vývoje obrazoboreckých argumentů a protiargumentů zastánců 

zobrazování, tj. ikonodulů, je nutné znát podobu a postupný vývoj samotného předmětu 

sporu, tedy zobrazení. Bez těchto znalostí se vystavujeme riziku posuzování jednotlivých 

argumentů na základě dnešního kulturního povědomí, což je přístup zjednodušený a neúplný. 

Nejstarší dochované specificky křesťanské kresby pocházejí z konce druhého století 

z římských katakomb,8 tedy z období, kdy otevřené vyznání křesťanské víry bylo 

pronásledováno světskou mocí – především z tohoto důvodu se jedná výhradně o symboly, 

přičemž důležitou úlohu mohla sehrát též dlouhá tradice používání symbolů v judaismu.9 

Dalším argumentem pro upřednostňování symbolů před přímým zobrazením mohli být 

katechumeni, nebo pohané – sdělovat některá tajemství víry nezasvěceným bylo považováno 

za nebezpečné. Vývoj tohoto specificky křesťanského umění byl ve svých počátcích velmi 

pomalý a mluvit o umění již v této době10 ne zcela správné.11 

                                                 
8 Co se dochovaných obrazů týče, uvádí se, že těmi nejstaršími byly náhrobní portréty mučedníků, které se 

stavěly na oltář v jejich martyriích - dvoupatrových kaplích vystavěných nad jejich hroby. Myslivec, s. 13. 

9 Podle Uspenského používala raná církev symboly proto, aby pozvolným způsobem připravila řecko – 

římsko – židovský svět na nepochopitelnou a obtížně přijatelnou skutečnost Vtělení. 

10 Totiž o umění ve smyslu a) jasně vyhraněného, distinktivně křesťanského uměleckého slohu od samého 

počátku. „Křesťanské umění ve svých počátcích, tj. až do doby Konstantinovy (305 – 337), sotva náleží do dějin 

umění. Bylo by dokonce možné upřít mu vlastní existenci a považovat je jen za jeden z četných projevů 

všudypřítomného řeckořímského umění (...). Někteří badatelé tak učinili (zejména Sybel) a důvody pro to jsou 

nasnadě.“ Henri Stern, Křesťanské umění od katakomb k Byzanci, in: Larousse, Umění středověku, Odeon, 

Praha, 1969, s. 23. Podobně uvádí Jürgen Christern  (in: Raně křesťanské umění, Světové dějiny umění 

Larousse, Agentura Cesty, Praha, 1996, s. 193), že první křesťanské náměty se objevují až začátkem 3. století 

přičemž kresby, které se nachází v katakombách mají charakter skic u kterých lze jen obtížně rozlišit, ke kterému 

náboženskému okruhu patří, neboť fresky se od sebe stylem neodlišují. V katakombách pohřbívali své mrtvé 

nejen křesťané, ale také stoupenci nejrůznějších pohanských kultů, stejně jako i židé. Konečně se také uvádí, že 

ještě ve 4. a 5. století byla práce dílen tak rozmanitá, že nelze hovořit o jednotném slohu či stylu. Tamtéž, s. 198. 

Tuto spíše praktickou, vnější charakteristiku umění lze také doplnit b) definicí subtilnější (nenadřazující 

zpravidla formu nad obsah), která dává vznik umění do souvislosti s géniem. „Tam, kde chybí génius (...) umění 

je nemyslitelné (…).“ Alain Besançon, The Forbidden Image, University of Chicago, 2000, s. 197; nebo také 

formou aforismu „science can get along with talent, but art requires genius“, www.webmagick.co.uk/  . 

Problematikou statutu umění se podrobněji zabývám ve druhé části práce. 
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Stěny katakomb byly pokryty znaky, skicami, nápisy, symboly. Pohanské symboly 

nesly nové významy – zahrada, palma nebo páv symbolizovaly pozemský ráj; loď jako 

symbol prosperity a šťastné pouti životem odkazovala k církvi. Erotičnost ve scéně  Eróta a 

Psýché zase duši toužící po Boží lásce. Z Herma se stal Dobrý pastýř, z Endymiona Jonáš 

odpočívající pod skočcem.12 

Specifičtěji křesťanské symboly jako zázračné rozmnožení chleba a ryb 

(předznamenání Poslední Večeře), Klanění mudrců, Vzkříšení Lazara, se objevují nejdříve 

koncem 2. století. Poté též symboly obtížněji srozumitelné – vinice a především ryba, řecky 

„ichthys“, tvořící Kristův akronym.  

Tyto symboly byly značně rudimentární a nesloužily jako obrazy k uctívání. Jejich 

smysl byl v připomenutí si Krista či Marie, nešlo o jejich portréty.  

Ti, kteří se živili uměním jako svým řemeslem, pracovali na zakázkách pro pohanský 

svět - vyráběli tak obrazy, před nimiž byli odsuzováni k smrti první mučedníci. Z tohoto 

důvodu doporučuje také Tertulián, aby si ti umělci, kteří si přejí stát se křesťany, našli jiný 

způsob obživy.13 

K radikální proměně dochází po Konstantinově konverzi (r. 313), kdy církev zakouší 

období míru a prosperity. Právě počátkem 4. století lze začít mluvit o křesťanském umění. To 

logicky navázalo na stávající císařské – pohanské umění. Ve skutečnosti dokonce poskytlo 

křesťanskému umění svůj rámec.14 

                                                                                                                                                         
11 Besançon, s. 110. V rozporu s tímto tvrzením píše Uspenskij (s. 79), že „umění prvních křesťanů  bylo 

uměním církevní nauky a liturgie. Obsahovalo skutečné spirituální vedení a názory jistých badatelů, kteří trvají 

na tom, že sakrální umění se zrodilo mimo církev, nebo že nemělo přílišný význam až do třetího či čtvrtého 

století, nelze brát vážně.“ Pokud však srovnáme vývoj raně křesťanské nástěnné malby s raně křesťanskou 

architekturou, dojdeme k podobným závěrům jako v případě prvního autora (Besançon) – ani v oblasti 

architektury není možné mluvit o specificky křesťanském slohu od samého počátku. Viz mou předchozí práci 

Historicko teologické pozadí vývoje arménské církve.   

12 Uspenskij uvádí, že mezi nejpůvodnější symboly patřily symboly srozumitelné pouze křesťanům z židů, 

totiž symboly jako jehně, archa, Daniel v jámě lvové nebo Adam a Eva a až později, poté, co se církev otevřela 

pohanům, se objevují křesťansky přeznačené pohanské symboly.  

13 Podle Hippolyta: „jestliže je někdo sochařem nebo malířem, dejte mu vědět, že nesmí zhotovovat modly a 

jestliže neuposlechne, vylučte jej.“ Besançon, s. 110. 

14 Existuje např. zobrazení Panny Marie (z 1. poloviny 6. stol.), kde je zachycena jako císařova manželka 

s odznaky císařské moci, šperky a v císařských šatech, ale jde i o jiné motivy, jako apoteóza císaře 
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K přímému zobrazování Ježíše, Matky Boží či apoštolů a jiných svatých došlo teprve 

později15 a ještě mnohem později se tyto figurální motivy objevily na přenosných obrazech. 

Tento fakt je významný vzhledem k argumentu ortodoxní církve hájící autentičnost vzorů 

pravoslavných ikon.   

Ještě podle jiných badatelů však první křesťany charakterizovala nechuť 

k jakémukoliv zobrazování a první obrazy se sakrální tematikou se tak údajně objevují 

nejdříve ve 4. století.16 Vesměs jde o názory považované dnes za překonané. Stejně je ovšem 

nutné postavit se kriticky proti tvrzení, které vřazuje některé z nejranějších známých symbolů 

(viz výše) do 1. století.17 Z doby před koncem 2. století se nezachovaly žádné křesťanské 

malby, ani reliéfy nebo památníky, není tedy možné určovat, jaké typy zobrazení se 

vyskytovaly, či zda se vyskytovaly vůbec nějaké. Jiné zdroje totiž uvádí, že šíření křesťanství 

nebylo po velmi dlouhou dobu doprovázeno žádnými vnějšími symboly – na rozdíl od tradice 

hebrejského monoteismu, pohanského polyteismu či helénistických filosofických a 

náboženských sekt: „první křesťanští myslitelé nacházeli víru v absolutní duchovnosti.“18  

Pokud se budeme držet stanoviska pravoslavné církve, účelem raně křesťanského 

umění bylo vzdělávat křesťany.19 Podobně jako liturgie mělo tedy umění zprostředkovávat 

dogmatické učení. Takto chápaný obraz měl být nositelem stejného „kerygmatu“ jako slovo. 

Problém spatřuje ortodoxie ve skutečnosti, že raná církev akceptovala řadu cizorodých 

                                                                                                                                                         
transformovaná v Nanebevstoupení Krista, nabízení darů korespondující s Klaněním mudrců, Adventus - 

triumfální příjezd panovníka jako Kristův příjezd do Jeruzaléma. 

15 Na druhou stranu už Eusebius, který byl odpůrcem zobrazování, zmiňuje, že viděl sochu Krista, kterou dala 

zhotovit žena trpící krvácením. Ta byla uzdravena poté, co se dotkla třásní Kristova šatu, jak zachytilo 

evangelium. I. P. Sheldon-Williams, Filosofie ikon, in: Armstrong, Filosofie pozdní antiky, OIKOYMENH, 

Praha, 2002, s. 582. Srv. Babic, Ikony, s. 4. 

16 Uspenskij, s. 37. 

17 Tamtéž, s. 67. 

18 Babic, s. 3. 

19 Uspenskij, s. 79-80, 83, 89-90. Autor však v tomto svém názoru není konzistentní. Na jiných místech totiž, 

v rozporu s tímto původním tvrzením, uvádí, že smyslem křesťanského umění není jeho „didaktická funkce“ ani 

jakási teologická „superstruktura“. Tamtéž, s. 145. Viz také s. 132 - 133 nebo s. 143. 
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kulturních (pohanských) prvků, které zahrnula do „plnosti zjevení“, přestože umění antiky 

bylo spíše svědectvím o „životě podle těla“, namísto „podle Ducha“.20 

 „Církev si neustále vypůjčovala z dědictví antiky, aby posvětila ty prvky, které 

mohly být využity k vyjádření křesťanského Zjevení. Je přirozené, že v tomto složitém 

procesu adaptace pronikly do církve jisté prvky antického umění, prvky, které ve skutečnosti 

nekorespondovaly s významem sakrálního umění, nebo dokonce stály proti němu (…). Církev 

nepřestala nikdy bojovat proti těmto pozůstatkům pohanského umění, přičemž tento boj 

v oblasti umění byl pouze odrazem boje církve za svou pravdu. Na poli teologie je hereze 

výsledkem lidské neschopnosti přijmout božské zjevení ve své plnosti, je výsledkem 

přirozené tendence učinit toto zjevení srozumitelnější, přiblížit nebesa k zemi. A totéž platí 

v oblasti sakrálního umění. Sekulární umění přineslo s sebou do církve prvky, které ‚snížily‘ 

Zjevení, které se jej snažily zesrozumitelnit, učinit je bližším a tím znehodnotily pravdu 

evangelia, odkloňujíce se od jejího cíle. Jak uvidíme později, stejné ‚tělesné‘ a ‚iluzivní‘ 

prvky, počínaje italskou renesancí až do dnešních dnů, budou pronikat do sakrálního umění 

ve formě naturalismu, idealismu atp. Budou zamlžovat jeho čistotu a zastiňovat ji prvky 

sekulárního umění.“21 

 

                                                 
20 Viz Řím. 8, 12. 

21 Uspenskij, s. 101. 
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2.1. Vznik ikony. 

2.1.1. Ikony typu  „acheiropoietos“ 

 
Na Východě preferovaný prototyp Krista (přísný, s dlouhými vlasy a vousy), je 

 podle tradice odvozen od obrazu poslaného králi Abgarovi samotným Kristem. Obraz patří 

mezi tzv. ikony nezhotovené lidskýma rukama (acheiropoietos),22  na Západě jej známe pod 

označením Svatá tvář. 

Když (podle legendy) král Abgar, panovník nevelkého království mezi Tigridem a 

Eufratem, Osroéné, onemocněl leprou, vyslal ke Kristu posly s prosbou, aby přišel a uzdravil 

jej. Kristus odmítl vydat se na cestu, ale opláchl si obličej a otřel jej do plátna, na kterém 

zůstal otisk jeho tváře. Ten byl poslán zpět a když král pohlédl na plátno s Kristovou tváří, byl 

uzdraven.  

Konsensus, ke kterému nakonec dospělo východní křesťanství – vzhledem k  podobě 

Svaté tváře - ukončil mj. staré kontroverze zabývající se otázkou, zda byla Kristova tvář 

krásná, nebo nevzhledná. Zatímco Justin, Klement Alexandrijský, Tertulián, Cyril 

Alexandrijský a Irenaeus na jedné straně hájili názor o Kristově ošklivosti zdůvodněné 

posláním Mesiáše (jeho kenose)23 stvrzené Izaiášem,24 Ambrož, Jeroným, Řehoř z Nyssy a 

Jan Zlatoústý na straně druhé zastávali opačný názor s odkazem na Žalm 45.25 Je zřejmé, že 

v sázce nebyla fyzická krása, ale spirituální, tj. ta, která je přítomna a působí bez ohledu na 

možné fyzické nedostatky.  

Tvář a postava Kristova, jejich otisky, měly být také údajně ke spatření na sloupu, u 

něhož byl Ježíš v Jeruzalémě bičován a k němuž proto směřovali poutníci.  

                                                 
22 Nebo „mandilia“, Myslivec, s. 24. 

23 Řecky „kenósis“ – zde ve smyslu Kristova obětování se, ponížení, sebezmaření. „Způsobem bytí byl roven 

Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním 

z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.“ Filipským 2, 6 - 8. 

24 „Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, 

ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.“ Iziáš 53, 2. 

25 „Ty nejkrásnější ze synů lidských, z tvých rtů se line milost (…).“ 
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Dále také podle syrské kroniky ze 6. století nalezla jakási žena ve své studni obraz 

Krista na plátně poté, co vyjádřila své přesvědčení, že mu jen těžko může vzdávat úctu, když 

je neviditelný a ona jej nezná. Obraz nalezený ve studni zabalila do šátku, do kterého se 

podoba obtiskla. Vznikl tak další „obraz nevytvořený lidskou rukou“. K ochraně této ikony 

byl v Malé Asii vystavěn chrám, přičemž obraz se podle legendy rozmnožoval dále.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Za vůbec první ikonu Matky Boží, prototyp, podle kterého byly údajně zhotovovány 

všechny pozdější její obrazy, byl obraz malovaný podle tradice samotným apoštolem 

Lukášem.  

Ikony nezhotovené lidskýma rukama se těšily mimořádné vážnosti a sehrály 

významnou roli během stoleté války proti Peršanům. Nejstarší pověsti o těchto ikonách Ježíše 

Krista pochází právě z druhé poloviny 6. století – tedy z období, kdy křesťanská říše čelila 

masivním perským útokům. Ikona zde měla stejnou funkci jako „labarum“ (prapory či trofeje) 

o dvě století dříve za Konstantina.26 Např. právě zmiňovaná Svatá tvář měla, jak uvádí Jan 

Damašský, zachránit Oděsu před perským obléháním v r. 544. 

Je důležité v tomto kontextu připomenout, že v rámci císařského kultu27 byly svaté 

nejen obrazy císaře, ale vše, co se dostalo do přímého kontaktu s jeho osobou – palác, 

odznaky jeho moci, dopisy, šaty. Na podobném principu „funguje“ také kult svatých ostatků a 

totéž vidíme v rámci kultu ikon „acheiropoietos“. Byl to přímý dotek, kontakt samotného 

Krista, jenž je činil posvátnými, podobně jako i Lukášova ikona byla sakralizována kontaktem 

s Matkou Boží.28 

 

  

                                                 
26 Babic, s. 6. 

27 Viz s. 11 a dále. 

28 Besançon, s. 113. 
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2.1.2. Ikony – vývoj a styl 

 

Obraz vtěleného Boha Krista se vyvíjel postupně. Od  pouhých monogramů nebo 

metafor a symbolů (Orfeus v podsvětí, Hermes) až k prvním portrétům tak jak byly nalezeny 

v katakombě sv. Priscilly z konce 2. století a v Dura-Europós (řecko-římské město na Eufratu 

v dnešní Sýrii) z počátku 3. století. Není bez zajímavosti, že na obou zmíněných místech, tedy 

nikoliv pouze v Římě, ale i v Sýrii, je Ježíš zobrazen jako mladý, bezvousý a s krátkými 

vlasy.29 

 Podle L. Uspenského existovaly již v samých počátcích křesťanského umění dva 

hlavní proudy, které ikonografii Krista ovlivnily rozhodujícím způsobem. Jednak trend 

helenizující, tedy ten, který prezentuje řeckého ducha, jednak styl syrský či jeruzalémský 

(někdy též palestinský). První byl charakteristický svou harmoničností, uměřeností, půvabem 

či elegancí, zatímco druhý svědčí spíše o smyslu pro historický realismus či naturalismus. 

Církev neabsorbovala „drsný naturalismus syrského umění“ (Uspenskij), ale podržela si jeho 

ikonografii dobře zachovanou z prostředí, ve kterém se historické události odehrály.  

Co se týče inspirace helénistickým proudem, zde mělo dojít k potlačení 

idealistických aspektů, ale harmoničnost a rytmické cítění bylo akceptováno. Jak zdůrazňuje 

Uspenskij, východní církev odmítla helénistickou ikonografii představující Krista jako 

mladého Apollóna - elegantního, bezvousého mladého muže a přijala jako ortodoxní 

jeruzalémskou ikonografii zpodobňující Krista jako muže s dlouhými vlasy a tmavým 

vousem, působícího velmi majestátně, přísně, melancholicky.  

Nejstaršími známými památkami, jak je zmíněno výše, jsou nicméně ty, které Krista 

ukazují v „elegantnější formě antického uměleckého stylu“,30 zatímco obrazy Krista podle 

jeruzalémské ikonografie (s vousy a vlasy po ramena) se objevují podstatně později a to 

nejdříve v 5., zřetelně pak, pokud budeme hovořit o specificky uměleckém jazyku, až v 6. 

století. Tento nový styl byl počátkem umění, které později bylo nazváno byzantské a které na 

Východě, počínaje 6. stoletím, postupně převládlo.31 

Na Západě se až do 12. století udrželo zobrazování Krista jako bezvousého. 

                                                 
29 J.R. Porter, Život Ježíše Krista, Euromedia Group, k. s. a Knižní klub, Praha, 1999, s. 198. Srv. Besançon, 

s. 110. 

30 Kristus jako mladý, bezvousý muž s vlnitými vlasy, bosý, oblečený v tunice a paliu, nebo po způsobu 

antických řečníků – takto byl zobrazen v katakombě sv. Praetexta ve 2. století.  

31 Porter, s. 208 – 209; Uspenskij, s. 90. 
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3.  Ikonoklasmus 

3.1. Období od prvního do sedmého století  

Uctívání obrazů Krista a svatých je nutno posuzovat v kontextu doby a tedy též 

v kontextu uctívání císaře. Izák Angelos píše, že „/křesťanským/ císařům je dovoleno dělat 

všechno, neboť na zemi není žádný rozdíl moci mezi Bohem a císařem; císařové mohou dělat 

všechno a mohou užívat bez rozdílu vedle svého i toho, co je boží, protože i samu císařskou 

hodnost dostali od Boha a mezi Bohem a jimi není nesoulad.“32  

Římským (pohanským) císařům byl běžně vzdáván hold pokleknutím před jeho 

obrazem. Na znamení úcty byly před ním (obrazem) zapalovány svíce, u jeho soch hledali 

útočiště obvinění, kteří si tak chtěli vyprosit ochranu a milost. Poškození císařovy podobizny 

bylo trestáno stejně, jako by byla způsobena újma císaři samému. Tento kult panovníka 

nezanikl ve chvíli, kdy Konstantin přestoupil ke křesťanství, neboť nebylo možné odmítnout 

císaři úctu ze dne na den nehledě na skutečnost, že křesťanství se stalo pouze jedním z mnoha 

oficiálních náboženství říše, nikoliv náboženstvím výlučným. Císařovy portréty, které visely 

ve všech soudních síních, divadlech, shromažďovacích prostorách, byly ztělesněním 

panovníka, který nemohl být všude osobně přítomen. Jeho portréty stvrzovaly, že císařovi 

zástupci jednají ve shodě s ním. 

Podle Filostorgia, autora církevních dějin z 1. poloviny 5. století, se před 

Konstantinovu sochu kladly talismany a pálilo se kadidlo. Zmiňuje se zároveň o soše Krista, 

ne však o jejím uctívání. Původně bylo patrně zvykem projevovat úctu soše císaře spíše než 

Krista. Pokud došlo ke změně na trůnu, byl do všech provincií říše odeslán nový portrét 

císaře, aby mu mohla být ode všech prokázána oddanost. Odmítnutí portrétu bylo chápáno 

jako odmítnutí nového panovníka. Podle Severiana z Gabaly: „Císařův obraz jej zastupuje 

v jeho nepřítomnosti (…) a lid jej uctívá tak, že nevzdává hold obrazu, nýbrž jeho osobě.“33  

Přesně tato argumentace byla později použita křesťanskými teology pro vysvětlení 

vztahu mezi obrazem samotným a zobrazeným. Jako první ji použil Basil Veliký 

z Kappadokie (umírá 379), totiž že „úcta prokazovaná obrazu patří předobrazu“, ovšem i tento 

jeho výrok se ještě vztahoval k  portrétu císaře, nikoliv k obrazům nebo sochám Krista. Úcta 

                                                 
32 Citováno in: N. V. Lazarev, Styl a kultura, Studie o byzantském umění, Odeon, Praha, 1989, poznámka č. 

13, s. 22. 

33 Babic, s. 5.  
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prokazovaná původně pouze císaři, resp. jeho portrétu, přešla tedy postupně na zobrazení 

Krista, přičemž tento přenosný kultovní artefakt na sebe strhával stále větší pozornost.  

Co se týče samotných Kristových zobrazení, ještě v 5. století byla údajně 

zdůrazňována jejich magická síla.34 Například spisovatel Rufinus z Aquileje (umírá r. 410) se 

zmiňuje o soše Krista, vedle které roste zázračná rostlina, jež léčí nemocné, protože vzklíčila 

v blízkosti sochy.35         

V písemných pramenech z druhé poloviny 6. století postupně přibývá legend o 

ikonách Krista i Bohorodičky, jež způsobují zázraky. Na nový kult se přenesly pohanské 

představy a pověry. 

Obrazy Krista a svatých byly zřejmě původně chápány jako skutečně nadpřirozené a 

jako takové byly i uctívány – křesťané věřili spolu s pohany, že hmotné předměty mohou být 

zdrojem duchovní síly, kterou lze předávat fyzickým dotekem. K subtilním teologickým 

debatám a důslednému promýšlení argumentů docházelo až zpětně - podstatně později, 

prozatím byly obrazům mučedníků a stylitů36 připisovány magické účinky. Byly používány 

jako magické objekty, které měly schopnost odvrátit neštěstí. Světci působili jak silou svých 

ostatků, tak svými portréty. Uvádí se, že stylité vyráběli ze svého potu a špíny hliněné 

tabulky, které potom dávali poutníkům.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Víme, že např. sv. Augustin se otevřeně stavěl proti zobrazování Krista – zmiňuje se 

o jakési Marcellině, která vzývala Krista stejně jako Pavla, Homéra a Pythagoru a před jejich 

obrazy pálila kadidlo.      

Také názory některých církevních otců třetího (Tertulián, Origenés) či čtvrtého 

století (Eusebius) nejsou nijak nakloněny zobrazování.38 Tak podle Origena se Kristus 

                                                 
34 Babic, s. 5. 

35 Tamtéž. 

36 Stylita – poustevník žijící na sloupu; zhruba v 5.- 6. století v oblasti východního křesťanství (Sýrie). 

Odcházeli na osamělá místa, aby se nerušeně mohli věnovat  kontemplaci, pro své duchovní zkušenosti a 

moudrost byli však často vyhledáváni, takže volili tuto, veřejnosti poněkud obtížněji přístupnou, formu 

existence.  

37 Armstrong, s. 581.  

38 Uspenskij však jejich autoritu zpochybňuje. „Navzdory respektu, který církev má k některým z těchto 

starých autorů, kteří zaujímají stěžejní pozici v teologických debatách, je nelze považovat za skutečně 

ortodoxní.“ Připomíná dále, že Tertulián skončil v sektě montanistů (křesťanská hereze druhé poloviny 2. stol. 
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poznává prostřednictvím duše, a ne prostřednictvím těla – „v duši a ne v těle má být vtištěn 

charakter obrazu Stvořitele.“39 V literatuře často citovaná je odpověď Eusebia, který píše na 

žádost sestry císaře Konstantina, aby jí opatřil Kristův obraz „(…) jakpak by se člověku 

mohlo podařit vytvořit něco nemožného? Jak by mohl lidský tvor namalovat tak nádhernou a 

nepostižitelnou podobu, pokud vůbec smíme takovouto duchovní božskou podstatu ještě 

nazývat  ‚podobou‘? (…) Kdo by snad byl schopen zobrazit pomocí bezduchých a mrtvých 

barev a nejistými tahy jiskřivé a zářivé paprsky takové vznešenosti a slávy?“40 Umělci se 

zříkali zhotovování model, neboť tato činnost byla považována křesťany za nebezpečnou.41 

Proniknutí umění do církve je v tomto kontextu chápáno spíše jako záležitost, která unikla 

pozornosti církevní hierarchie a která se týkala pouze lidových kruhů. Na podporu tohoto 

stanoviska bývá často citován závěr tzv. Elvírského koncilu, který se uskutečnil ve Španělsku 

už kolem r. 306: „Zdá se nám vhodné, aby obrazy nebyly umísťovány v chrámech a aby to, 

čemu se klaníme a co uctíváme, nebylo zobrazováno na stěnách.“42  

                                                                                                                                                         
Montanus, nárokující si inspiraci Ducha sv., prorokoval brzké sestoupení Nebeského Jeruzaléma poblíž  jistého 

města ve Frýgii. Pro členy tohoto „hnutí“ byl charakteristický asketismus, odmítání opakovaných sňatků, 

radostný postoj k mučednictví. Jeho vliv se rychle rozšířil z Frýgie až do Říma i severní Afriky. John Bowker, 

The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford University, 1997, s. 653), Origenés byl odsouzen na pátém 

ekumenickém koncilu a Eusebius, napůl arián, byl též origenovec. Uspenskij, s. 36. S takovým přístupem se 

však nelze automaticky ztotožnit, neboť např. co se týče Origena, nejsou stanoviska badatelů zdaleka 

jednoznačná. Byl vysloven názor, že „historická hodnota tohoto odsouzení je v podstatě nulová, jelikož jejím 

skutečným cílem byl origenismus.“ H. Crouzel, citováno in: Besançon, s. 92. K origenismu (jisté názory 

připisované Origenovi teprve zpětně, nejde o hnutí nebo směr založený samotným Origenem, např. víra 

v preexistenci duší, víra v metempsychózu, tj. převtělování duší do lidských, zvířecích těl, rostlin i nerostů,  

přesvědčení o odlišnostech mezi smrtelným a vzkříšeným tělem, alegorická interpretace Písma, aj.) viz The 

Oxford Dictionary of  World Religions, s. 718 – 719. V raném středověku patřil mezi Origenovy zastánce sv. 

Atanasius a  sv. Basil, zatímco sv. Jeroným a sv. Epifanius jej za jeho názory napadali. Sv. Theofilus 

Alexandrijský Origena dokonce označil za „hydru všech herezí“. Tamtéž. Podobně je tomu i dnes - jestliže 

někteří badatelé se Origena zdráhají dokonce považovat za křesťanského autora (Faye, Koch), jiní jej považují za 

legitimního představitele ortodoxie (Crouzel). Besançon, tamtéž.  

39 Jiří Novotný, Světlo ikon, Refugium Velehrad – Roma, Velehrad 1997, s. 32. 

40 Babic, s. 4. 

41 Tamtéž. 

42 Uspenskij, s. 40. Autor se, patrně však v rozporu s převládajícím míněním (srv. Babic, s. 4 nebo René 

Huyghe, Umění a lidstvo Larousse, Umění středověku, Odeon, Praha, 1969, s. 162), domnívá, že text lze 

interpretovat i jinak a sice v opačném smyslu – totiž aby posvátné obrazy nebyly vystaveny riziku ničení a 
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Byl vysloven názor, že raná církev nakonec ustoupila zobrazování z obav před 

úspěšnou náboženskou propagandou manichejců (kolem r. 200), kteří své učení šířili jak skrze 

zpěvy, tak výtvarné umění a to především ve východní části říše.43 Na Východě skutečně 

nebyl přístup k obrazům vnímán tak problematicky – jiní významní teologové 4. století (Basil 

Veliký, Řehoř z Nyssy, Řehoř Naziánský) se neobávali rizika modloslužby.  

Co se týče výchovné role obrazů, na počátku byla ještě zdůrazňována stejně biskupy 

jak Východořímské, tak Západořímské říše.44 Už v 5. století bylo obvyklé zdobit stěny kostelů 

příběhy ze Starého a Nového zákona. Mnich Nilos (5. stol.) odpovídá prefektovi 

Olympiodorovi na jeho záměr vyzdobit stěny kostela loveckými výjevy, že je „infantilní a 

nebezpečné svádět oči věřících takovými věcmi (…).“ Následně doporučuje vyzdobit kostel 

výjevy ze Starého a Nového zákona, „aby i ti, kteří neumí číst, mohli být vzděláni v Písmu.“45 

Na Západě je stejně raným dokladem tohoto druhu výzdoby římská bazilika Santa Maria 

Maggiore (432 - 440) s mozaikami vážícími se tematicky k biblickým příběhům.  

Důvodů pro propuknutí ikonoklasmu byla celá řada, přičemž mezi opakovaně 

uváděné patří jednak agrární politika císaře – zaměřená na kláštery jako největší vlastníky 

půdy46 a zároveň hlavní producenty obrazů, tedy subjekty, které na jejich distribuci nejvíc 

vydělávaly, jednak centralizující tendence říše namířená proti městskému zřízení, dále 

náboženská taktika císaře kontrolující vztahy mezi církví a státem, zahraniční politika a - dnes 

obzvláště zdůrazňovaný - vztah k islámu.47 

                                                                                                                                                         
desakralizace – Elvírský koncil se totiž odehrával v době Diokleciánova pronásledování. Podobně V. Lossky, 

The Meaning of Icons, St. Vladimir´s Seminary Press, NY, 1999, s. 25. 

43 Novotný, s. 31. 

44 V dalších staletích se bude od tohoto argumentu ortodoxní církev, jako od nepodstatného, respektive až 

zavádějícího, distancovat. 

45 Uspenskij, s. 84. 

46 Od dob císaře Justiniána získaly kláštery obrovskou moc – vlastnily rozsáhlý pozemkový majetek 

osvobozený od daní a braly lidský potenciál armádě, na které velmi záleželo, neboť hranice byly v této době 

permanentně ohroženy. I proto ikonoklastičtí císaři kláštery rušili, měnili je v kasárna nebo lázně či jiné veřejné 

budovy, jejich majetek konfiskovali a odevzdávali jej státu nebo armádě. Růžena Dostálová, Byzantská 

vzdělanost, Vyšehrad, Praha, 2003, s. 145. 

47 V r. 721 dal chalífa Jazíd II. zničit všechny obrazy ve svatyních a domech okupovaných provincií. 

Energický císař Lev III., milovník arabské kultury, který pocházel z východních monofyzitsky orientovaných 

provincií a zároveň velitel armády, kde byla tendence k ikonoklasmu silná, vydal první ikonoklastické dekrety 
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Mezi nejčastěji uváděné důvody propuknutí ikonoklasmu, týkající se ikon 

samotných, patří horlivé zdobení kostelů, které bylo některými křesťany považováno za 

dostatečné k jejich spasení; dále poněkud neobvyklé způsoby uctívání, které mohly působit 

spíše jako rouhání či znevažování – v 7. století zdobily vyšívané obrazy svatých slavnostní 

roucha aristokracie i všední oděv prostých lidí; někteří kněží seškrabovali barvy z ikon, mísili 

je s tělem a krví Páně a podávali je tak věřícím; jiní slavili liturgii na ikoně namísto na oltáři. 

Uvedená praxe logicky podporovala náboženské schéma, v rámci kterého uctívali věřící spíše 

ikonu samotnou než osobu, kterou měla představovat. 

                                                                                                                                                         
v r. 725 a v r. 730 nechal strhnout a zničit obraz Krista umístěný nad Zlatou bránou císařského paláce. Rozpoutal 

tak staletý konflikt mezi ikonoklasty a ikonoduly. Růžena Dostálová píše (tamtéž, s. 82-83), že „(…) byzantští 

ikonodulové, uctívači ikon, viděli původce ikonoklasmu v Arabech, jejichž chalífu Jazída II. prý židovský 

vykladač snů přesvědčil, aby zakázal obrazy (…).“ A dále „vztah byzantského ikonoklasmu k islámskému není 

dosud zcela objasněn. Byzantský ikonoklasmus bývá spojován s raně křesťanskými představami ještě blízkými 

starozákonním předpisům, ale také s politickými potřebami období, kdy se byzantští císaři snažili bránit postupu 

islámu.“  
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3.1.1. Koncil „Quinisextus“ 

Významnou událostí z hlediska problematiky zobrazování byl tzv. koncil 

„Quinisextus“, který se uskutečnil na samém sklonku 7. století.48 Umění je věnován kánon 73, 

kánon 82 a kánon 100. 

První kánon se věnuje problematice křížů vytvořených na zemi (mozaiky). Měly být 

zničeny, aby nebyly znesvěcovány šlapáním. Ti, kteří by nadále na zemi zobrazovali kříže, 

mají být z církve vyloučeni.  

Kánon č. 82 se vymezuje negativně k symbolickému zobrazování Krista jako 

beránka s odůvodněním, že jde o symbol, jenž je „pouhým stínem skutečnosti“ - v minulosti 

mělo sice  toto zobrazení své opodstatnění (pronásledování křesťanů, odkazování na to, co 

teprve přijde), ale nyní „pravda má svůj vlastní obraz – není to idea či abstraktní myšlenka, je 

to osoba (…).“ A dále „zde spočívá nejradikálnější odmítnutí všech abstrakcí a každého 

metafyzického pohledu náboženství (…). Pravda je osoba a ta má svou podobu, proto církev 

nejen mluví o pravdě, ale pravdu také ukazuje – podobu Ježíše Krista.“49  

Symbolické zobrazování vnímá pravoslavná církev jako „projev židovské nedůvěry 

vůči obrazům.“50 Je považováno za  nežádoucí, protože snižuje význam přímého zobrazení - 

„jakmile je přímý obraz nahrazen symbolem, přichází o svůj nejvyšší význam.“ Navíc bylo 

přímé zobrazování Krista chápáno jako prostředek vyjádření pravosti učení – patriarcha 

konstantinopolský píše biskupovi Tomášovi, že Kristova zobrazení matou heretiky, kteří 

popírají jeho skutečné vtělení.  

Z dnešního hlediska je tento kánon zajímavý především formulováním dogmatické 

základny uctívání ikon, přičemž se zde poprvé objevuje těsná souvislost mezi ikonou a 

učením o Vtělení, respektive ikona jako logický důsledek Vtělení.  

Kánon ukazuje, jaké by zobrazení mělo být, aby mohlo být nazváno ikonou. Pouze 

„historicky pravdivé“ zachycení Ježíše není dostačující, protože Ježíš byl nejen člověkem, ale 

také Bohem. Takové zobrazení by nám zpřístupnilo Jeho život, ale nikoliv už Jeho slávu. 

                                                 
48 Zahájen 1.9. 692. Jako „Quinisextus“ bývá označován proto, že doplňoval dekrety pátého ekumenického 

koncilu (ten byl zároveň II. konstantinopolským koncilem); někdy bývá též nazýván „Trullánský“, protože se 

konal ve velkém sále císařského paláce, trullon, v Konstantinopoli. Novotný, s. 47-48. 

49 Uspenskij, s. 94. 

50 Tamtéž, s. 95. 
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Proto si pouze historické zobrazení nemůže nárokovat status ikony. Jde tedy nejen o to „co je 

zobrazeno“, ale také „jak je zobrazeno“. Smyslem je „skrze historickou realitu ukázat na 

realitu jinou, která je spirituální a eschatologická.“51  

Odpověď na toto „jak“ – zformulované pravoslavnou církví - se však může zdát 

vágní. Církev /pravoslavná/ si „vyvinula umělecký jazyk, který odpovídá její zkušenosti a 

poznání božského zjevení (…) a proto nám s ním zprostředkovává přímý kontakt.“52 Podle 

ortodoxie je to „autenticita předání božského zjevení,“ která nás opravňuje nazvat dílo 

ikonou.53  

Co se týče výše uvedeného „vyvíjení uměleckého jazyka“, Uspenskij se neptá, zda 

k určitému vývoji nedocházelo i poté, co se ustálila ikonografická schémata a především - zda 

tento umělecký jazyk, který jistě odpovídal zkušenosti 7. století, je schopen reflektovat stejně 

dobře i zkušenost současnosti. Tedy zda je ještě stále „živý“. Neplatí o tomto křesťanském 

umění totéž, co o křesťanském náboženství? „‚Křesťanské náboženství‘ (tradiční teologie) se 

z ‚živého jazyka‘ stává ‚mrtvým jazykem‘, podobně jako latina přestává být médiem kulturní 

komunikace (...).“54  

Také Uspenského formulaci o „autenticitě božského zjevení“ považuji za nejasnou a 

obtížně prokazatelnou. Zdánlivě otevírá řadu možností, ve skutečnosti se však budeme 

pohybovat v prostoru velice úzce vymezeném, logicky směřujícím k vyloučení umělce z 

                                                 
51 Uspenskij, s. 96. 

52 Tamtéž. 

53 Ikonografický kánon (jeho definici obsahuje Kánon č. 82)  „stanovuje řadu kritérií, týkajících se liturgické 

kvality obrazu, podobně jako ‚kánon Písma‘ stanovuje liturgickou hodnotu textu. Ikonografický kánon nám 

umožňuje určit, zda obraz je, či není ikonou. Ustavuje podobnost ikony a Písma sv. a určuje, v čem tato 

podobnost spočívá: v autenticitě předání božského zjevení v rámci historické reality skrze to, co nazýváme 

symbolický realismus a způsobem, který pravdivě odráží Království Boží.“ Tamtéž, s. 97. 

54 Tomáš Halík, Vzýván i nevzýván, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004, s. 31 – 32. 
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procesu umělecké tvorby,55 která je – v souladu s požadavky kánonu - zaměřena především na 

opakování původních vzorů.56  

Právě poslední zmiňovaný kánon (č. 100) vymezuje, či omezuje inspiraci umělce,57 

když  požaduje, aby „zavádějící zobrazení, která kazí porozumění vzbuzováním hanebných 

rozkoší – ať už jsou to obrazy nebo jiné podobné předměty – nebyla za žádných okolností 

zhotovována a kdokoliv by se pokusil takovýto předmět vyrobit, ať je exkomunikován.“58  

Je nasnadě, že na základě uvedené formulace lze snadno odsoudit jako „zavádějící a 

vzbuzující hanebné rozkoše“ jakékoliv profánní, ale i sakrální umění.59  

Koncil Quinisextus byl odmítnut římským papežem,60 a přestože později 

římskokatolická církev akceptovala 7. ekumenický koncil nicejský, který mj. odkazuje i ke 

kánonu 82 zmiňovaného koncilu, uvádí se, že oficiálně (koncil Quinisextus) římskokatolickou 

církví nikdy uznán nebyl.61  

Z tohoto důvodu „učení /pravoslavné/ církve týkající se christologického základu 

ikony, zůstalo cizí římské církvi. Nemohlo tak obohatit západní sakrální umění, které dokonce 

                                                 
55 Patrné je to především v dnešní době (bude rozvedeno v dalších kapitolách), ale uvádí se, že již v 17. století 

„upadl ikonopis v řemeslnou manýru, přestože hmotná cena ikon se zvyšovala tepanými kryty z drahých kovů 

s perlami a drahokamy.“ Bohumír Mráz, Marcela Mrázová, Encyklopedie světového malířství, Academia, Praha, 

1988, s. 268. 

56 Ortodoxní církev se ohrazuje vůči námitkám, že by snad mělo jít o pouhé napodobování či kopírování 

obrazů. Je to právě v tomto bodě, kde, domnívám se, nelze pokračovat dále, aniž bychom se pokusili definovat, 

co je „umění“. Viz kapitoly 7 a 8.  

57 Ve stejném smyslu píše také Myslivec (s. 15) o omezení svobody umělce. 

58 Kánon 100, citováno in: Uspenskij, s. 97-98 a Besançon, s. 122. 

59 Tamtéž. 

60 Prohlásil, že by „raději zemřel, než akceptoval omyl.“ Uspenskij, s. 99. Uspenskij připisuje výrok papeži 

Sergiovi. Ten odmítl připojit svůj podpis pod závěry koncilu, které mu byly do Říma poslány. Nepřijal dokonce 

ani kopii, která obsahovala záznamy z jednání. Viz tamtéž. Uspenskij uvádí jména některých papežů, kteří vůči 

závěrům Trullánskému koncilu nevznášeli námitky (Jan VIII., Innocent III.) s tím, že jde o „souhlas jen 

některých papežů, zatímco jiní zastávali opačný názor.“ Tamtéž, s. 100. Papež Sergius patrně spravoval svůj 

úřad v rozmezí let 683 (konec úřadu papeže Lva II.) a 715 (nastoupení Řehoře II. na papežský stolec). Literatura, 

kterou jsem měla k dispozici, však neuvádí pro toto mezidobí (celkem 32 let) ani jeho jméno, ani jméno jiného 

papeže. Viz August Franzen, Malé církevní dějiny, Zvon, Praha, 1995, s. 310. 

61 Uspenskij, s. 100.  
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až do dnešních dnů pracuje s čistě symbolickým zobrazováním, jakým je např. zobrazení 

beránka. Římská církev se vydělila z procesu vývoje uměleckého a spirituálního jazyka, 

procesu, kterého se aktivně účastnila celá zbylá církev a v němž vedoucí úlohu hrála církev 

konstantinopolská.“62 

                                                 
62 Tamtéž, s. 100. 



  20  

 

3.2. Ikonoklasmus osmého a devátého století 

Odlišuje se teologickým významem, který měl spor o zobrazitelnost Krista pro další 

vývoj křesťanství. V samém závěru konfliktu stavěla ikonodulská strana na argumentech, 

které dokladovaly, že v sázce nebyla pouze budoucnost obrazů jako takových, ale celkový 

charakter křesťanství. Ikona byla v novém, podstatně promyšlenějším kontextu chápána jako 

stvrzení, přikývnutí Kristovu vtělení. „Církvi nešlo při obhajování svatých obrazů o obranu 

jejich didaktické úlohy (Bible nevzdělaných), ani o nějaký estetický aspekt, ale o samu 

podstatu křesťanské víry.63 Z tohoto důvodu bylo také proikonodulské stanovisko římského 

biskupa (papež Hadrián I.), zaměřené však na tehdy již neaktuální argumenty stereotypně 

odkazující na texty SZ (zhotovení stánku s cheruby) nebo na negramotnost obyvatelstva 

(argument obrazů jako Bible nevzdělaných), případně dovolávání se autorit, které 

zobrazování podporovaly (sv. Basil Veliký, sv. Řehoř z Nyssy), aj. - považováno za 

neaktuální, dokonce nebezpečné, protože zavádějící, takže bylo třeba je na místě dodatečně 

doplnit o aktuální a nejzávažnější argument Vtělení.64 

Propuknutí otevřeného konfliktu souviselo s vydáním dekretů císaře Lva III.,65 jehož 

postoj byl příkladným dokladem cézaropapismu („jsem císař a kněz“). Zničení Kristovy ikony 

císařem, obrazu, který ochraňoval Konstantinopol, bylo přirovnáno k přibití Lutherových tezí 

na dveře wittenberského kostela.66 

V rámci ikonoklasmu lze rozlišovat dva směry. První požadoval úplné zničení 

svatých obrazů počínaje ikonami Krista, někteří odmítali též uctívání ostatků.  

Druhý okruh byl umírněnější – toleroval ikony, ale odmítal jejich uctívání. Podle 

některých mohla být uctívána ikona Krista,67 ale ne Marie a svatých, podle dalších mohl být 

Kristus zobrazován před svým vzkříšením, ale nikoliv po něm.  

                                                 
63 Uspenskij, s. 121. 

64 Tamtéž, s. 133. 

65 Viz poznámku č. 47. 

66 „Ikonoklastické hnutí se považovalo za hnutí očisťující církev, navracející se k původní tradici, jež byla 

znehodnocena uctíváním ikon.“ Besançon, s. 123. Podobně uvádí Myslivec (s. 14), že ikonoklasmus je „větším 

předělem duchovního vývoje než reformace na Západě.“  

67 Uspenskij, s. 119 – 120. Tvrzení je však v rozporu s informací, podle které se i umírněnější okruh 

ikonoklastů ohrazoval především a hlavně vůči zpodobování Krista, dále vůči zpodobování Ducha sv. ve formě 
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Ikonoklasté vnímali Posvátné jako příliš vznešené, příliš vzdálené tomuto světu, než 

aby jeho přítomnost či dokonce podoba mohla být zachycena. Na počátku každého 

ikonoklasmu, křesťanského, židovského či jakéhokoliv jiného, stojí zdrcující pocit božské 

jinakosti. Jinakosti příliš vzdálené našemu světu na to, aby její přítomnost či dokonce podoba 

mohla být zpředmětněna. Zabsolutizováním této lidské nedostatečnosti a jejím následným 

povýšením na dogma znemožnil nicméně ikonoklasmus figurativní zobrazování vůbec. 

Váhání nad tím, jak by měl vypadat ideální obraz zachycující člověka, skončilo rezignací – 

umělci se soustředili pouze na ornamenty a dekorace. 

                                                                                                                                                         
holubice a andělů, přičemž tolerantní postoj zastávali naopak vůči ostatním svatým spolu s Marií. Viz 

Armstrong, s. 576. Uspenského výrok o tolerování a uctívání Kristových ikon není též v souladu s hlavními 

teoretickými východisky ikonoklasmu. Viz dále.  
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3.2.1. Ikonoklasmus, teze &&&& antiteze  

 
Autorem první teologické obhajoby ikon je Jan Damašský (kolem r. 730). Jeho 

argumenty se vztahovaly k ranému ikonoklasmu, byly reakcí na první ikonoklastické dekrety 

císaře Lva III.  

Jan Damašský rozlišoval šest kategorií obrazů. Od nejvyššího k nejnižšímu následují 

za sebou takto: 1. Soupodstatný obraz - Syn jako obraz Otce a Duch sv. jako obraz Syna; 2. 

Věčné, božské ideje; 3. Člověk, který je stvořen Bohem k Jeho obrazu; 4. Písmo, které je 

obrazem plným neviditelných a netělesných věcí – zde patří i ostatní viditelné věci jako 

obrazy věcí „neviditelných a beztvarých“ – např. Svatá Trojice je přirovnávána k slunci a jeho 

paprskům, nebo keři růže a jeho vůni; 5. Obrazy toho, co se teprve stane, tedy předobrazy 

věcí –  hořící keř ve Starém zákoně jako předobraz Marie68 nebo měděný had jako předobraz 

Kristova Kříže;69 6. Obrazy věcí, které se již staly, tj. minulost, kterou chceme podržet 

v paměti – zde řadí ikonu.  

Obraz stojí tím výše, čím plnější je jeho účast na prototypu. Jan z Damašku ještě 

nerozlišoval mezi přirozeným a umělým obrazem.70 Těžištěm jeho argumentů je jednak 

zdůrazňování rozdílu mezi „latria“ (klanění se Bohu) a „proskynesis“ (uctívání svatých 

předmětů), jednak přesvědčení, že k inteligibilnímu dospíváme skrze hmotné. Jednu takovou 

obhajobu materie začíná odkazem na Kristovo Vtělení. „Neuctívám hmotu, nýbrž Tvůrce 

hmoty, který se zhmotnil kvůli mně a skrze hmotu umožnil mou spásu. Proto nepřestanu 

uctívat hmotu, která mi přinesla spasení.“ Hmotou, o které zde Jan hovoří, je tedy míněno tělo 

                                                 
68 Hořící keř, který nebyl ohněm stráven (Exodus 3, 2), jako poukaz na Mariino neporušené panenství.  

69 „Dřevo, na němž visel (měděný) had, na znamení vítězství jakoby zabitý, zachraňovalo před smrtí ty, kteří 

hleděli s vírou na zobrazení nepřítele zbaveného života.“ Svatý Jan Damašský, O pravé víře, Pravoslavné 

vydavatelství, Olomouc, 1994, s. 27. Ve smyslu 2. Kor. 5, 21, „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil 

s hříchem (…).“ A  Gal. 3, 13 „(…) Kristus (…) vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí 

na dřevě‘.“ 

70 Ve smyslově vnímatelném světě existuje mezi přirozenými a umělými obrazy rozdíl díky jejich příčinám. 

Příčinami přirozených obrazů jsou ideje, zatímco příčinami umělých obrazů jsou pojmy v duši tvůrce. Jsou-li 

idejemi pojmy v Boží mysli, jsou nakonec příčinou obou typů obrazů „pojmy“ či „myšlenky“, přičemž rozdíl 

spočívá v tom, kdo je myslí – v prvním případě Bůh, v druhém člověk. Nejstarší řecké Otce, podobně jako 

Platóna „zajímal pouze přirozený obraz, který má svůj věčný archetyp, a nelze jej proto hledat v pomíjivých 

akcidentech, nýbrž pouze ve věčné substanci.“ Armstrong, s. 571-2. 
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Ježíše Krista, nicméně tento koncept dále rozšiřuje, když říká: „uctívám také hmotu, skrze 

kterou ke mně spása přišla, plnou božské energie a milosti. Není snad dřevo kříže hmotou?  

(…) Není snad inkoust a nejsvětější kniha evangelií z hmoty?“ Argument vztahuje dále na 

posvátné nádoby, obrazy a konečně na eucharistii.  

 Janova apologie materie je však z ikonoklastického pohledu problematická, neboť  

Kristovo tělo jistě nelze klást na stejnou rovinu spolu s malovanými dřevěnými deskami. 

Jestliže svatost Kristova těla takto srovnává se svatostí jiných předmětů, vyplývá z toho, že 

jeho chápání svatosti, zde konkrétně obrazů, se nezakládá na vnější podobnosti prototypu 

s modelem, tj. na vnější identitě s božskou Osobou, nýbrž na jejich „energii“ prostupující 

hmotu tak, jak je to chápáno u sv. ostatků. Jde o stejný princip jako u výše zmíněného 

příkladu císařské peleríny, která sama o sobě bez jakéhokoliv svátostného statutu se stává 

sakrálním předmětem v okamžiku, kdy se jí císař dotkne.71  

Je nejasné, jak měl tento Janův argument odrazit útoky ikonoklastů. Vzpomeňme na 

(oficiálně dokonce zakázané) seškrabování barev ikon a jejich míšení s tělem a krví Páně při 

eucharistii, kterým Janova „obhajoba“ spíše dodává teoretickou základnu.72 „Jan se pohybuje 

na rovině lidové zbožnosti a proto je ortodoxní tradicí ctěn jako obhájce ikon par excellence. 

Přitom se však vystavuje kritice nejen ikonoklastů, ale dokonce i ortodoxie, podle které ikonu 

nelze považovat za další ‚svátost‘.“73 

Mezi léty 730 – 754 docházelo postupně k upevňování a šíření vlivu ikonoklasmu, 

přičemž ikonoklastické argumenty nabyly postupně převahy. Ikonodulové (především mniši 

soustředění v oblasti Palestiny pod arabskou okupací) se omezili na opakování starých tezí 

Jana Damašského. 

Hlavní argument pozdějšího ikonoklasmu, obratně zformulovaný samotným 

Konstantinem V.,74 spočíval ve vystavění teorie jediného pravého obrazu jako obrazu 

soupodstatného s prototypem.  

Lpění na soupodstatnosti obrazu s Kristem samotným se opírá o skutečnost, že 

Kristus byl historickou osobností pouze s ohledem na své lidství a pouze jako takového jej 

                                                 
71 Viz s. 9.  

72 Viz s. 14 - 15. Srv. Besançon, s. 128. 

73 Tamtéž. 

74 Syn císaře Lva III., autora prvních ikonoklastických dekretů, „byl stejně tak nadaným teologem jako i 

vojenským stratégem (…) zformuloval natolik přesvědčivý argument, že po celou jednu generaci teologů se 

nenašel nikdo, kdo by jej dokázal vyvrátit.“ Besançon, s. 125. Srv. Uspenskij, s. 121. 
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tedy lze zobrazit. Nicméně obraz, který by zachytil pouze Ježíšovo lidství odděleně od jeho 

božství, by byl stvrzením nestoriánské hereze, přičemž neuctívat jej by na druhou stranu 

znamenalo snižovat nebo popírat jeho lidský rozměr (hereze monofyzitská). Ideálním řešením 

by bylo dokázat, že obraz zachycuje jak jeho lidství tak božství - „spolu s Králem a Bohem 

uctívám nach těla nikoli jako háv a nikoli jako čtvrtou Osobu,75 (…) nýbrž i jako Boha (…). 

Směle proto zpodobňuji neviditelného Boha nikoli jako neviditelného, nýbrž jako toho, kdo se 

kvůli nám stal viditelným.“76  

Tento argument byl ikonoklasty považován za irelevantní, neboť (v rámci jejich 

logiky) toto nebylo možné uskutečnit. Neviditelné (božství) nelze totiž ohraničit a co nelze 

ohraničit, nelze zobrazit – vracíme se tedy na začátek k požadavku neuskutečnitelné 

soupodstatnosti obrazu a prototypu. Umělec se navíc vystavuje dalšímu riziku, protože i 

kdybychom pominuli argument o nezobrazitelnosti neohraničitelného, ve snaze zachytit 

božskou i lidskou podstatu Kristovu riskuje jejich vzájemné zaměnění - podle chalcedonské 

definice stojí totiž obě přirozenosti Kristovy vedle sebe nesmíšeně a neodděleně. 

 Dobrým názorným příkladem ikonoklastického způsobu uvažování je anonymní 

komentátor Janova evangelia, který od sebe odlišuje přirozený a umělý obraz,77 přičemž 

s přirozeným obrazem srovnává Krista (jako přirozený obraz Otce) – ten obsahuje plnou 

pravdu Otce co se týče jak látky tak formy, zatímco umělý obraz obsahuje formu vzoru, ale 

nikoliv už jeho látku, takže s ním není zcela totožný a „kde není plná totožnost, nýbrž jinakost 

podstaty a tvaru, tam není místa pro plnou pravdu.“78 

„Takovéto rozumění obrazu (jako soupodstatného) je velmi vzdálené klasickému 

řeckému chápání, které vnímá obraz jako částečnou participaci a vzhledem k modelu 

(prototypu) zastává názor o pouhé  podobnosti; je to ovšem přístup, který odpovídá 

orientálnímu chápání obrazu císaře. Jeho obraz (tj. císaře) vyjadřuje, a to skrze moc zákona, 

přítomnost moci.“79 Proto také ikonoklasté považovali za jediný pravý obraz Krista 

eucharistii, ve které je jeho tělo reálně přítomno. 

                                                 
75 Ikonoklasté obviňovali ikonoduly z vytváření „čtvrté osoby Trojice“ – oddělováním božství od Kristova 

lidství tak vzniká jakási další hypostaze, další „čtvrtá osoba“. 

76 Jan Damašský, citováno in: Armstrong, s. 577. 

77 Viz poznámku č. 70. 

78 Armstrong, s. 578. 

79 Besançon, s. 125. 
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K prolomení tohoto kruhu argumentů došlo teprve kolem r. 820 díky 

konstantinopolskému patriarchovi Nikeforovi a opatovi byzantského kláštera Studion, sv. 

Teodorovi. „Nikeforova originalita spočívá v opuštění velmi starobylé tradice chápání obrazu, 

která měla za to, že obraz byl s prototypem soupodstatný, nebo přinejmenším, že jakýmsi 

magickým způsobem obsahoval jeho moc a přítomnost (rozuměj prototypu).“80 

Jestliže Konstantin V. tvrdí, že nelze zobrazit Krista poté, co byl vzkříšen, neboť 

božské nelze ohraničit,81 klade Nikeforos otázku, zda lze zobrazit neviditelné anděly. Podle 

ikonoklastů nikoliv, neboť je nelze ohraničit. Podle Nikefora nicméně otázka nezní, zda jsou 

andělé ohraničitelní, ale zda lze zhotovit jejich obraz. Malovat totiž podle něj není totéž, co 

„ohraničovat“. Jak říká dále, „malování souvisí s podobou (…); je to zpodobování prototypu, 

ale je od něj oddělitelné, existuje zvlášť a v daném okamžiku (…), zakládá se cele na 

smyslovém vnímání (…).“82  

Jinými slovy pokud budeme chápat vztah k obrazu prizmatem totožnosti a jinakosti, 

jako to dělají ikonoklasté, a nikoliv podobnosti a nepodobnosti (první dvojice spadá do 

kategorie substance, druhá do kategorie kvality), dojdeme k paradoxnímu závěru – budeme 

mít obraz soupodstatný se svým prototypem – takový obraz však už nebude obrazem, neboť 

bude svým vlastním vzorem.83 Jak také formuluje sv. Teodor Studijský, „kdyby nebyla 

(ikona) rozlišitelná od svého prototypu, nebyla by to už ikona, ale prototyp sám.“84 Podobně 

jako u eucharistie – jestliže pro ikonoduly jsou tyto svaté dary identické se svým prototypem, 

nemohou být zároveň jeho obrazem.85 

                                                 
80 Besançon, s. 128. 

81 „Jak by mohl být kresbou ohraničen Ten, který vstoupil do domu učedníků skrze zavřené dveře?“ Tamtéž, 

s. 129. 

82 Tamtéž. 

83 Armstrong, s. 578. 

84 Uspenskij, s. 123. 

85 Tento argument je nicméně neplatný z protestantského hlediska, neboť především pro reformační církve je 

eucharistie, tedy protestantské přijímání těla a krve Páně, pouhou připomínkou, symbolem. „(…) Kalvín uznával 

(…) eucharistický chléb a víno jako neproměněné, v nichž je Přítomnost obsažena pouze díky společenství 

shromážděných a jako výraz víry.“ Besançon, s. 202. Více k rozdílnému pojetí eucharistie mezi protestanty a 

katolíky (otázka transubstanciace) viz P. Filipi, Křesťanstvo, s. 90 nebo Alister E.  McGrath, Christian Theology, 

An Introduction, University of Oxford, Blackwell Publishing 2001, s. 522 – 528.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že ikona nebyla v pozdním období ikonodulství 

považována za přirozený obraz prototypu, což je zásadní změna ve srovnání s raným obdobím 

tohoto směru. Pokud by byla, ikonoklasté by oprávněně protestovali proti zhotovování 

takovýchto obrazů. Problém spočíval v tom, že ikonoklasté (i ikonodulové) si nedokázali 

představit sakrální obraz, který by nijak nesouvisel s božskou mocí, „mana“. V kontrastu 

k nim by se tak právě postoj patriarchy Nikefora dal označit za revolučně moderní, neboť je to 

on, kdo obraz devalvuje („odkouzluje“), když říká, že „obraz nemá k prototypu jiný vztah, 

než skrze jeho teoretický vztah k podobě (…) skrze jeho smyslové uchopení.“86  

Takovýto přístup k vnímání obrazů, aniž by byl podobně promýšlen a teoreticky 

formulován, je charakteristický pro západní umění. Nestal se však součástí ortodoxní teologie 

ikony.  

Co se týče Kristova zobrazení, podle Nikefora je možné, neboť „zbožněné“ tělo ještě 

nepřestává být tělem. Zde se Nikeforos rozchází také s origenovskou tradicí a platónským 

myšlením, neboť nechápe tělo jako důsledek hříchu. Nikeforos uvažuje v rámci 

aristotelovských kategorií - je proměna těla při Vzkříšení podstaty akcidentální, nebo 

substanciální? Pokud by byla akcidentální, nebyla by úplná, pokud substanciální, anulovala 

by Kristovo lidství a (opět) vedla k monofyzitismu. Nikeforos proto tvrdí, že při Proměnění se 

lidská podstata Krista nezměnila, respektive nebyla proměněna, nýbrž obnovena. Z toho též 

vyplývá, že porušitelné, smrtelné tělo je schopno přijmout „božský způsob bytí“.  

Teodor Studijský se důslednějším rozvedením argumentu opata Nikefora definitivně 

vyrovnal s problematikou zpodobování, když opustil ikonoklastickou argumentační rovinu 

podstat. Ikona podle Teodora nezachycuje Kristovu podstatu, nýbrž hypostazi (tj. osobu). 

Krista skutečně není možné zobrazit podle podstaty (přirozenosti), ale je možné jej zobrazit 

jako osobu. Stejně jako když zobrazujeme jiné osoby, nezobrazujeme množství variant jedné 

podstaty – totiž lidské, ale konkrétní osoby. Ikona, podobně jako jakýkoliv obyčejný portrét, 

může být pouze osobním obrazem, neboť „přirozenost neexistuje osamocena, ale objevuje se 

vždy v osobách.“87 Nezobrazuji obecné lidství, ale kreslím Pavla, Petra, Tomáše. Teodor 

                                                 
86 Besançon, s. 129. 
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Studijský je tedy nominalistou a antiplatonikem, neboť „člověk není idea člověka, ale 

konkrétní existující jedinec (…) je ohraničen nejen ve své stvořené podstatě, ale i jako nositel 

určitých charakteristických rysů. Právě tyto rysy ukazují nikoliv k podstatě (neboť ta rysy 

nemá), ale k osobě, tedy hypostazi.“88 

 Sv. Teodor uzavírá, že „nikdo není tak pošetilý, aby se domníval, že skutečnost a její 

stín (…), prototyp a jeho napodobení, příčina a následek jsou, co se podstaty týče, totožné.“89 

A dále tvrdí, že naopak ti, kteří si nejsou vědomi rozdílu mezi obrazem a jeho vzorem 

(prototypem), by měli být obviněni z modloslužebnictví.  

Polemika sv. Teodora s ikonoklasty zůstává ovšem stejně tak polemikou se závěry 

Jana Damašského, neboť sv. Teodor klade veškerý důraz na osobu a zcela anuluje podstatu. 

„Pokud ikona nevykazuje dále podobu, tj. charakteristické rysy prototypu, je dobrá tak 

k hození do ohně.“90 Samotná hmota ikony (v protikladu k Janu  Damašskému) „nemá žádnou 

schopnost prostředkovat přítomnost a energii.“ Ikona není svátost – na rozdíl od proměněného 

chleba a vína.91 

Sv. Teodor Studijský tedy tvrdí, že ikona má stejnou hypostazi jako Kristus. Jde až 

do extrému, když požaduje, aby se na ikony Krista nepsalo „toto je obraz Krista“, ale pouze 

„Kristus“, neboť „co se týče podstaty, Kristus stojí na jedné straně a obraz Krista na straně 

druhé (…) a  tam, kde máme na mysli podstatu ikony, neměli bychom označovat viděné 

slovem  „Kristus“, nebo dokonce „obraz Krista“. Správně bychom to měli nazývat „dřevem“, 

                                                                                                                                                         
87 Uspenskij (s. 127), uvádí, že cituje Jana Damašského, O pravé víře IV.,  nicméně v samotném textu Jana 

Damašského jsem tuto formulaci nenalezla. Podobně lze říci, že „každá z osob Trojice má plnost božské  

podstaty; každý člověk má plnost lidské podstaty. Tato podstata je u všech lidí naprosto stejná, zatímco existuje 

mnoho osob, přičemž každá z nich je nezaměnitelná (…). Ikona je spojena se svým prototypem ne proto, že je 

identická s tím, co ukazuje, ale proto, že ukazuje onu osobu a nese její jméno.“ Právě proto je možné tvrdit, že 

„úcta prokazovaná obrazu přechází na prototyp.“ Uspenskij, tamtéž. 

88 Besançon, s. 130. 

89 Uspenskij, s. 123. 

90 Besançon, s. 130; historický originál prototypu nicméně neznáme, viz s. 10. 

91 Tamtéž. Uspenskij však píše: „(…) je to milost Ducha sv., která je příčinou svatosti jak zobrazené osoby, 

tak jejího obrazu a tato milost také umožňuje, že vztah mezi věřícím  a svatým se realizuje skrze obraz svatého. 

Obraz má účast na svatosti prototypu a skrze něj máme my účast na jeho svatosti, když se modlíme.“ Uspenskij, 

s. 162.  
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„kresbou“, „stříbrem“, či jakýmkoliv jiným materiálem. Teprve když se zaměříme na jeho 

podobu vzhledem k zobrazenému prototypu, tehdy bychom měli ikonu nazvat „Kristem.“92 

                                                 
92 Besançon, s. 130 - 131. Naproti tomu Uspenskij uvádí (s. 162), že Otcové Sedmého ekumenického koncilu 

pečlivě rozlišili mezi ikonou a portrétem, přičemž portrét měl představovat obyčejnou lidskou bytost, zatímco 

ikona bytost sjednocenou s Bohem. „Ikona se liší od portrétu svým obsahem a tento obsah je charakterizován 

specifickými výrazovými formami typickými pouze pro ikonu, které ji tak odlišují zároveň od ostatních obrazů.“ 

Podobně viz Myslivec, s. 20. „/obrazy/ zůstávají byzantskými ikonami, poněvadž postavy a jejich draperie 

zachovávají slohový řád paleologovského umění.“ Srv. oproti tomu Uspenskij, s. 97 (citováno na s. 17 této 

práce). 
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3.2.2. 2. Nikajský koncil 

 
2. Nikajský koncil, zahájený 13. října 787, byl zároveň 7. ekumenickým koncilem, 

svolaným na podnět proikonodulsky orientované císařovny Ireny. Byl posledním všeobecným 

koncilem, kterého se účastnila východní i západní církev. Papeže Hadriána I. (772 - 795) 

zastupovali dva papežští legáti.93 Skutečnost, že koncil byl svolán ženou – císařovnou, která 

„rozhodla věroučný problém“ bez toho, aniž by byl předtím konzultován s hlavou franské 

říše, Karlem Velikým, vedl později k prohloubení rozporů mezi Východem a Západem.94   

Koncil formuloval několik závěrů: 

Zhotovování a uctívání ikon je věcí tradice. Ikonoklasté se sice považují za ty, kteří se 

vrací k tradici znehodnocené idolatrií ikonodulů, ve skutečnosti jsou těmi, kteří jdou cestou 

inovace a tradici opouštějí. 

Nikoliv ikonoklasté, ale Kristus sám nás odvrátil od uctívání model. Jeho ikonu 

nelze přirovnávat k idolům, které jsou satanské.  

Smyslem ikony je hlásat evangelium - slovo a obraz jsou spojeny. Ukazují k jedné a 

téže události – k mystériu Krista. Zrak a sluch jsou, co do svého významu, rovnoprávné.  

Ikona zobrazuje osobu (tj. hypostazi), která je uctívána.   

Ikony spadají do oblasti sakrálních předmětů spolu s Křížem a evangelii. 

Bylo přijato rozlišení sv. Jana Damašského mezi tzv. úctou (latria) a klaněním, 

uctíváním (proskynesis). 

Definice koncilu byly současnou odbornou literaturou označeny za 

„minimalistické“95 - chybí teorie o filosofickém statutu ikony, o postulované svatosti ikony 

nebo reakce na christologické aporie, zformulované ikonoklasty.  

                                                 
93 Viz s. 20. 

94 Na Karlův podnět byla sepsána Carolini Libri a svolána frankfurtská synoda (r. 794), která byla 

prohlašována za všeobecný koncil. Papež Lev  III. (795 - 816), z důvodu uzurpování moci císařovnou Irenou, 

nahradil v liturgických modlitbách jméno byzantského císaře jménem Karla Velikého. „Žena jako držitelka 

římského stolce byla neslýchaná, dosud nikdy nebývalá novota (...). V západním Římě z toho ihned vyvodili 

důsledky a pokládali byzantské císařství za zaniklé.“ A. Franzen, Malé církevní dějiny, Zvon, Praha, 1995, s. 

119. 

95 Besançon, s. 123. 
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4. Teologie ikony podle Uspenského 

Leonid Uspenskij, autor, jehož práce v oblasti teologie ikony jsou považovány za jedny 

z nejvýznamnějších,96 staví ve svých textech do ostrého protikladu pravoslavné sakrální 

umění (umění ikon) a sakrální umění Západu, které jak z duchovního, tak z uměleckého 

hlediska, hodnotí jako podřadné.  

Už v úvodu ke své Teologii ikony podrobuje Uspenskij kritice západní Tridentský 

koncil (1563), když píše, že nedefinoval, jaké by umění mělo být, ale pouze, jaké by být 

nemělo.97 Takový přístup římskokatolické církve k umění (obrazům), který byl navíc ve 20. 

století znovu potvrzen ustanoveními Pia XII. (30.6. 1952), vnímá jako výraz její laxnosti a 

vágnosti, přičemž zde spatřuje příčinu „chaotického stavu sakrálního umění“.98  

V encyklice z roku 1947 papež Pius XII. píše: „Umění naší doby musíme nechat 

naprosto otevřený prostor, pakliže bude zachován respekt a úcta vzhledem k budovám a 

svatým obřadům. Právě tak se připojí /rozuměj současné umění/ k nádhernému koncertu, 

kterého se pro katolickou víru zúčastnili v minulých stoletích slavní mužové minulosti (...).“99 

Podle papeže má být dále z posvátných prostor „odstraněno vše, co neodpovídá svatosti 

místa.“100 

Uspenskij tyto formulace kritizuje pro jejich nejasnost, širokou možnost výkladu, kterou 

nabízí, přičemž uvádí, že se katolická církev nedrží dostatečně tradice, respektive, že 

uchovala pouze minimum tradice „asi tolik, aby její věřící byli schopni rozpoznat kostelní věž 

                                                 
96 Leonid Uspenskij, „jeden z nejvýznamnějších ikonografů a ikonologů tohoto /tj. minulého/ století, žil 

v Paříži ve Francii až do své smrti v r. 1987. Jeho kniha The Meaning of Icons (spolu s V. Losskym)  

publikovaná taktéž nakladatelstvím St. Vladimir´s Press, se stala klasikou.“ Theology of the Icon, St Vladimir´s 

Seminary Press, 1992, text na  přebalu knihy. 

97 „Podle svatého koncilu nemají být do kostelů umisťována žádná zobrazení, která by byla inspirována 

falešným učením a která by mohla svést prosté věřící; je naším přáním, aby bylo odmítnuto cokoliv nečistého a 

také jakékoliv provokativní atributy obrazů. Pokud jde o zajištění těchto rozhodnutí, svatý koncil zakazuje 

umisťovat taková nepatřičná zobrazení na jakákoliv místa a to i do těch kostelů, které nepodléhají příslušnému 

nadřízenému, pokud by biskup předtím nerozhodl jinak.“ Citováno in: Uspenskij, s. 9.  

98 Uspenskij, s. 9 – 10. 

99 Citováno in: tamtéž, s. 10. 

100 Tamtéž. 
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od továrního komína.“101 Zmínku  Pia XII. o „slavných mužích minulosti“ vnímá Uspenskij 

jako výzvu nejslavnějším současným umělcům, pobídku, aby se účastnili církevního umění 

„aniž by ji /tj. církev/ v nejmenším zajímalo, zda jsou členy církve, či nikoliv, nebo zda jsou 

vůbec věřící, či dokonce ateisté.“102  

Uspenskij je přesvědčen, že neexistuje správný vztah mezi obrazem a Písmem tam, kde 

ten, kdo obraz zhotovil, není věřící, nebo patří k jinému náboženskému okruhu. V takovém 

případě, domnívá se, je výsledkem buď cosi, co je pouhou ilustrací k posvátnému textu 

Písma, nebo „(…) a to je daleko horší, jde o soukromou interpretaci umělce, o aplikování 

vlastní představy vůči textu Písma (…), což ukazuje na rozsah ztráty významu posvátného 

umění v římskokatolické církvi.“103 Římskokatolická církev je tak nucena buď a) akceptovat 

sekulární umění (s podezřelými duchovními obsahy), nebo b) obejít se bez umění.  

Na citaci sv. Pavla: „jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu 

Kristova,“104 ukazuje Uspenskij, že „malovat ikony tak, jak byly malovány v minulosti 

svatými ikonografy, znamená následovat tradici a tím ukazovat na jasný postoj k sakrálnímu 

umění.“105 Cituje sv. Simeona z Tesaloniky, který nabádá k používání stejných barev, jakých 

se používalo v minulosti a upozorňuje, že to neznamená automatické kopírování nejstarších 

křesťanských umělců, neboť jako u uváděného příkladu sv. Pavla, ani Pavel nenapodobuje 

Krista kopírováním Jeho gest a opakováním Jeho slov, ale tím, že Jej integruje do svého 

života. „(…) malovat ikony tak, jak to dělali starověcí ikonografové, neznamená kopírovat 

staré formy, protože každá historická epocha má své vlastní formy.“106  

                                                 
101 Uspenskij, s. 10. 

102 Tamtéž. 

103 Tamtéž. 

104 1. Kor. 11, 1. 

105 Uspenskij, s. 11. 

106 Tamtéž. Podobně Lossky na s. 28: „(…) ne uniformita nebo nějaké obecné stereotypní přístupy, ale 

vyjádření jediné pravdy pomocí různých forem umění vhodných pro všechny, pro každou dobu a každého 

jednotlivce, formy, které nám umožňují rozlišit mezi ikonami různých národností a různých epoch, navzdory 

jejich podobnému obsahu.“ Uspenskij se však zároveň zmiňuje o objevu rytých výjevů na tzv. „ampullae“ 

(Porter, s. 200, uvádí, že šlo o lahvičky na posvěcený olej vyráběné ve Svaté zemi jako suvenýry pro křesťanské 

poutníky) datovaných do 6. století, které jsou důležité mj. i proto, že (výjevy) „představují ikonografii naprosto 

totožnou s tou, která je užívána pro ortodoxní ikony i dnes.“ Uspenskij, s. 81. Pro výrobu ikon existují také 

speciální manuály, tzv. „podliniki“, které obsahují jak konkrétní předepsané barvy, tak ikonografii pro jednotlivé 
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 „Současný ikonograf musí znovu objevit vnitřní vhled minulých ikonografů a nechat se 

vést stejnou živoucí inspirací (tj. tradicí, která je oživována Duchem sv.). Teprve potom 

objeví, co je skutečná věrnost tradici, čímž není míněno opakování, nýbrž nové, aktuální 

zjevení vnitřního života církve (...) ortodoxní ikonograf věrný tradici vždy hovoří jazykem 

své doby, vyjadřuje se svým vlastním způsobem, sleduje svou vlastní cestu. A tak vidíme, jak 

jsou - navzdory jejich obšírnosti - rozhodnutí římskokatolické církve neurčitá  a jak jsou 

naproti tomu hlavní linie ortodoxní církve přesné a konkrétní i ve své stručnosti.“107 

Z historického či archeologického108 hlediska, jak autor uvádí, je sice možné rozlišovat 

– u sakrálních obrazů – jednotlivé styly, jako je tomu např. u stylu italského, nicméně podle 

Uspenského jsou taková označení zavádějící,109 neboť z hlediska církevního existuje pouze 

jedno kritérium a  sice zda jsou, nebo nejsou ortodoxní.110 Domnívá se proto, že je zavádějící 

                                                                                                                                                         
svaté. „Jakožto dokumentace jsou tyto ‚podliniki‘ pro ikonografa nepostradatelné.“ Ikony se malují podle 

předem daných vzorů. Tamtéž, s. 170. Viz ikonu malovanou L. Uspenskim, tamtéž, s. 186. A konečně (tamtéž, s. 

172 - 173) Uspenskij uvádí, že ikony nelze malovat bez „konkrétní zkušenosti milosti“ – takže ti, kteří ji nemají, 

mohou ikony malovat pouze podle vzorů těch, kteří ji obdrželi. „Proto Církev (…) nařizuje, že ikony musí být 

malovány tak, jak je malovali svatí ikonografové.“ A „zobrazovat pomocí barev stvrzených Tradicí je skutečné 

malování; je to obdoba přesné kopie Písma; a božská milost na něm spočívá, neboť to, co je zobrazeno, je svaté.“ 

Nabízí se otázka, do jaké míry je možné „přesnou kopii Písma sv.“ považovat za umělecké dílo.  

107 Uspenskij, s. 11-12.  

108 Správně uměleckohistorického. 

109 „(…) absurdní a bezvýznamná (…), podobně jako kdybychom chtěli určovat  ‚styl‘, v jakém bylo napsáno 

Krédo nebo Kánon sv. Andreje z Kréty.“ Uspenskij, s. 12.  

110 „Je obraz ortodoxní, nebo ne? Odpovídá učení církve, nebo ne? Styl jako takový není nikdy předmětem 

uctívání.“ Uspenskij, s. 12. Co se ortodoxie týče, v případě textu (ke kterému bývá ikona nejčastěji přirovnávána 

– viz poznámky č. 106, 109) lze za ortodoxní považovat takový text, který předkládá správný výklad Kristova 

učení. Bart D. Ehrman, Šifra mistra Leonarda, Pravda a smyšlenky, Knižní klub, Praha, 2005, s. 79. Tamtéž, na 

s. 85 je definice ortodoxie podána důkladněji. Ortodoxní kritérium považuje autor (vedoucí katedry religionistiky 

na Severokarolínské univerzitě, odborník na rané církevní dějiny) za nejdůležitější z celkem čtyř kritérií. Text 

musí být 1. starověký, tj. časově ne příliš vzdálený od Ježíšovy smrti; 2. apoštolský, tj. sepsaný některým z 

apoštolů; 3. katolický, tj. univerzální, přijímaný napříč ustavenými církvemi; 4. ortodoxní - „zdaleka 

nejdůležitější kritérium bylo spojováno s povahou názorů, které kniha (jako posvátný text) předkládala. Do 

určité míry ostatní kritéria ve skutečnosti tomuto poslednímu pouze přisluhovala. Neboť nebyla-li kniha 

ortodoxní, nebyla zjevně ani apoštolská (‚zjevně‘– tedy pro toho, kdo nad ní vynášel soud) (…).“ Z citovaného 

úryvku vyplývá, že slovo ortodoxní nemá pevný (ve smyslu stálý) definovatelný význam – měnil se v kontextu 

doby a historických okolností. Ikony, které původně byly uctívány jako svaté, o sto let později byly statutu 

svatosti zbaveny. Ehrman, s. 79. Ke „zrušení svatosti ikon“ viz Uspenskij, s. 13 a G. Babic, s. 14. Pro úplnost 
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hovořit o slohu italském (vhodnější  by bylo, říká, označení „římskokatolický“), nebo o slohu 

byzantském, což je (nevhodný) termín užívaný pro pravoslavné ikony.111 Za zavádějící 

považuje též stanoviska filosofů a estetiků, neboť jejich názory pro věřícího nemohou být 

směrodatné. „(…) ikona nikdy nesloužila náboženství v tom smyslu, jak to někdy chápou 

historici umění,112 totiž jako doplňující, pomocný prvek, ale naopak. Podobně jako slovo je 

totiž i ikona „nedílnou součástí náboženství: je způsobem, jak poznat Boha, způsobem 

umožňujícím spojení s Ním.“113 Uspenskij hovoří o „esteticismu“ jako o „moru naší doby“, 

hovoří o „diktátu vkusu“. Vkus lze aplikovat tam, kde se jedná o uměleckou hodnotu obrazu, 

ale nikoliv tam, kde se jedná o obraz jako předmět liturgie. Toto tvrzení dobře odpovídá 

pravoslavnému chápání ikony jako  „slova v obraze“, je nicméně problematické a matoucí 

v tom smyslu, že autor, přestože neustále zdůrazňuje, že ikony nelze podrobovat uměleckým 

kritériím,114 paradoxně o ikonách neustále hovoří jako o „umění“.115 

                                                                                                                                                         
vzhledem k vyjasnění termínu ortodoxní a ortodoxie viz P. Filipi, Křesťanstvo, s. 19, kde autor uvádí, že termín 

„orthodoxos“ není pravoslavnými věřícími chápán ve smyslu „pravověří“, jako tomu bývá často na Západě, ale 

v souvislosti s řeckým „doxa“, tj. sláva ve smyslu, že jde o pravou oslavu (orthos). Uspenskij jej nicméně 

v tomto smyslu neužívá (viz výše). Podobně i např. Dostojevskij považoval ruskou pravoslavnou církev za to, co 

„hlásalo její jméno samotné – za jedinou pravou víru.“ Norman Davis, Evropa - Dějiny jednoho kontinentu, 

Prostor a Academia, Praha, 2005, s. 518. K dalšímu možnému významu termínu „ortodoxní“ viz též McGrath, s. 

152. 

111 Pochází patrně od jednoho z nejvýznamnějších ruských historiků umění, Nikodima Pavloviče Kondakova 

(1844 – 1925), badatele, který zmíněný humanitní obor obohatil o - ve své době - zcela novou vědní disciplínu, 

dějiny byzantského umění. Lazarev, s. 238. 

112 O nejednoznačném a komplikovaném postoji ruských kunsthistoriků vzhledem ke starému ruskému umění, tj. 

ikonám, píše N. V. Lazarev ve svém díle Kultura a styl a to v kapitolách -  Základy byzantského umění; 

Byzantská estetika; Byzantské umění a italské malířství raného středověku; Ruská ikona; Nikodim Pavlovič 

Kondakov; O některých problémech studia starého ruského umění; Množství směrů – nedostatek syntézy. „(…) 

badatel, který nevidí rozdíl mezi dobrou a špatnou ikonou, mezi dobrou a špatnou miniaturou, mezi dobrou a 

špatnou architekturou, se nemůže stát opravdovým historikem umění.“ A dále „pro ikonografa, ikonologa a 

slavjanofilsky laděného historika umění otázka jakosti vůbec neexistuje (…). Jistě, pro vědu jsou někdy 

zajímavá i díla špatná, ale je třeba je patřičně esteticky zhodnotit a nikoli být nadšený jen proto, že ‚tu je ruský 

duch, tady to voní Rusí‘.“ Lazarev, s. 283. 

113 Tamtéž, s. 140-141. 

114 Např. „ortodoxní církev bránila vždy své sakrální umění před sekularizací (…). Nebojovala za uměleckou 

hodnotu svého umění, ale za autenticitu, ne za krásu, ale za pravdu. Svatou tradici v umění si uchovala 

nezměněnu, podobně jako i obsah svých dogmat a duchovní význam sakrálního umění.“ Tamtéž, s. 15. 



  34  

Z výše uvedeného, domnívám se, vyplývá otázka, zda lze ikony vůbec podrobit 

hodnocení. A pokud ano, z jakého hlediska? Z uměleckého, jak tvrdí Uspenskij, zřejmě  

nikoliv, neboť ikona v tomto kontextu sice umění jakýmsi způsobem využívá (jeho forem), 

ale zároveň se nachází „nad ním“. Dalo by se říci, že je „nedotknutelná“, „nepřístupná“.116 

Hodnocení ikony z hlediska liturgického ji naopak přibližuje k posvátným předmětům, jako je 

svatý kříž, Písmo, atp., (v rámci myšlení Jana Damašského), přičemž se domnívám, že 

v tomto kontextu není nesprávné zamyslet se nad určitou analogií mezi ikonou a sv. 

ostatky.117  

Protože je tato práce primárně zaměřena na vztah ikony a umění, nikoliv na ikonu a její 

teologické (či liturgické) souvislosti, které však nebylo možno vynechat a kterými jsem se 

proto doposud zabývala, následující kapitoly budou věnovány pouze problematice ikony jako 

umění s tím, že se pokusím ukázat na možné příčiny odlišného statutu, tedy i vývoje 

sakrálního umění západního křesťanského okruhu vzhledem ke kulturní oblasti pravoslaví.  

Pokud bychom se však ztotožnili s Uspenského závěry o nadřazenosti ikony, tj. ikony 

jako uměleckého předmětu stojícího zároveň „mimo“ či „nad“ uměním, bylo by nejen 

nemožné z tohoto pohledu podrobit ikonu hodnocení (podle jakého klíče?), ale především 

pokoušet se s ní srovnávat západní umění a umenšovat (jako to dělá Uspenskij) jeho duchovní 

význam.118 

V následujících kapitolách se proto nebudu zabývat ikonou tak, jak jí rozuměl Jan 

Damašský, tj. ikonou jako předmětem prostoupeným božskou mocí,119 ale naopak budu 

vycházet ze závěrů sv. Teodora Studijského. Domnívám se a pokusím se ukázat, že strohost 

ikony a rozmanitá různorodost západního umění, které si navíc nikdy nenárokovalo sakrální 
                                                                                                                                                         

115  Srv. jen paradoxní formulaci v předchozí poznámce – „/církev/ nebojovala za uměleckou hodnotu svého 

umění (…).“ Uspenskij, s. 15. 

116 „Ikona je více než umění, neboť sama v sobě je účinným prostředkem spásy.“ Její status je statutem 

svátosti. Besançon, s. 137. 

117 „(…) teologie, která chtěla, aby prototyp byl přítomný v obraze, chtěla mít obraz jako stupeň v žebříku, 

umožňující duši vystoupat ze sféry materiální do duchovní, jako spojnici či schránku trvale přítomného božství 

(…).“ Besançon, s. 150. K významovému rozlišení mezi svatými ostatky a posvátnými obrazy viz John Wortley, 

Icons and Relics: a Comparison, Greek, Roman and Byzantine Studies; 2002/2003; 2; ProQuest Religion, s. 161. 

118 Uspenskij, s. 7-16, Uspenskij, Theology of the Icon/II, s. 446 a 474. 

119 Neboť „o čem není možné mluvit, o tom je třeba mlčet.“ Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico – 

philosophicus, OIKOYMENH, Praha, 1993, s. 169. 
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status120 jako pravoslavná ikona,121 vypovídají především o rozdílné kulturní minulosti a 

vývoji myšlení.  

 

                                                 
120 Viz kapitolu 6 na s. 46. 

121 Už Frankové chápali sakrální obrazy  jako „pouhý produkt umělcovy představivosti“ a neměli nikdy 

ambice dodávat jim dogmatický základ. Uspenskij, s. 142. Podle papeže Řehoře Velikého obraz upevňuje, 

buduje věřícího, dotýká se jeho rozumu, emocí, paměti. Přesvědčuje, vede, posouvá jinam, těší, obviňuje, nebo 

ospravedlňuje. Uvedené kategorie Ciceronovy rétoriky lze dobře použít pro lepší pochopení „funkce“ západního 

obrazu. Besançon, s. 150. 
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5. Od sociologické studie k umění 

Podle Uspenského jsme „pod vlivem katolicismu a protestantismu přestali být vnímaví a 

pozorní k obsahu obrazu. Nedokážeme odlišit římsko katolický obraz (!), který vyjadřuje 

učení Říma, od obrazu autenticky ortodoxního. Akceptujeme vše a k sakrálnímu umění jsme 

pasivní.“122 Ortodoxní církev považuje za jedinou, která zůstala věrna minulým krédům, 

nedala se ani cestou inovací (jako církev římskokatolická), ani cestou odmítání toho, co 

církev posvětila jako svaté (protestanti).123 

Výše uvedená citace dokládá odlišný přístup dvou kulturních oblastí vzhledem 

k sakrálnímu umění. Rozdílnost postojů je zde pouze konstatována, autor se neptá po 

příčinách. Odpověď nabízí sociologická studie Marcela Gaucheta, Odkouzlení světa.124 

Gauchet se zabývá rolí náboženství a jeho významem vzhledem ke vzniku a vývoji 

prvních států. Zamýšlí se nad vznikem monoteismu a nad tím, proč se vývoj společnosti 

v Evropě ubíral jiným směrem než v zemích jiných náboženských systémů jako je islám, nebo  

buddhismus, tedy v zemích, jejichž monoteistické náboženství spočívá, stejně jako v případě 

křesťanství, na principu transcendence.125 Gauchet dokazuje, že moderní společnost lze 

správně pochopit pouze na pozadí zásadního procesu, jakým byla změna v pojímání posvátné 

jinakosti, pro niž návod dodalo právě křesťanství. 

                                                 
122 Uspenskij, s. 13. 

123 Tamtéž, s. 150. S jistou obměnou píše Dostojevskij: „Katolictví se proměňuje v modloslužebnictví, 

zatímco protestantství rychle degeneruje v ateismus a nejrůznější etické systémy. Katolictví je jednota bez 

svobody, protestantství je svoboda bez jednoty; pravoslaví svoboda v jednotě, jednota ve svobodě.“ Citováno in: 

Davis, s. 518. 

    124  Z důvodu omezeného prostoru se zaměřím pouze na ty z tezí, které mi dovolí rozdílný postoj k umění, 

alespoň částečně, vysvětlit. Za nutný eklekticismus se omlouvám těm, kteří jsou s knihou důkladně obeznámeni. 

Odkouzlení světa je logicky vystavěno argument po argumentu. Je velmi obtížné, ne – li nemožné, vytrhnout 

z knihy jednu její část a interpretovat ji bez ohledu na předcházející teze. Řadu autorových závěrů jsem proto 

(neboť nemám prostor pro jejich odvozování) nucena konstatovat jako fakta, aniž bych se jimi zabývala 

podrobněji.  

 125 Jde o zásadní proměnu v chápání posvátné jinakosti. Takové chápání božského či jiného, které není přítomno 

v tomto světě ani ve formě nerozlišenosti (mytická jednota, zposvátnění přírody), ani jako božství z přírody 

vydělené (Řecko), nebo božství zpřítomněné v osobě panovníka (Egypt). Je nedosažitelné, nedostupné, zcela 

mimo tento svět i lidské chápání. Objev transcendentního rozměru božství přirovnává Gauchet k „velkému 

třesku“. Marcel Gauchet, Odkouzlení světa, CDK, Brno, 2004, s. 137. 
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Když se jiné126 vydělilo ze světa lidí, proměnil se zároveň i postoj lidí k tomuto světu. 

Byl odstartován proces, ve kterém svět přestal být chápán jako záhadný a nepoznatelný. 

Proces, ve kterém věci tohoto světa přestaly být ztělesněním či projevem jiného, mohly být 

podrobeny zkoumání a v neposlední řadě také stát se předmětem vlastnictví. Vlastnický vztah 

moderního člověka k přírodě nelze oddělit od individualismu jako principu uspořádání lidské 

společnosti.  

„Hlavní událostí zde bylo právě přeorganizování vztahů mezi viditelným a 

neviditelným, takže co bylo předtím svázané, se rozvázalo, co bylo srovnatelné, se odlišilo, co 

do sebe zapadalo, začalo nedoléhat. Základní, původní živnou půdou, ze které vyvěrá smysl, 

již nebyl daný a neměnný osud, ale něco za jeho hranicí, co lze najít za cenu vnitřní změny. 

Již to nebylo nic, co by se mohlo hmatatelně projevit na lidském nebo vesmírném žebříčku 

hodnot, ale něco jiného, onen svět.“127 

Gauchet tuto událost definuje dále slovy: „Uvnitř vesmíru jednoznačně chápaného jako 

jeden myšlení odpovídalo logice mnohosti, zatímco ve vesmíru rozděleném mezi prezenci a 

absenci se objevilo myšlení, které vedl úmysl jednoho.“128 

Logika jediného základního principu otevírá svět spekulacím a následně kritickému 

myšlení. Pokud existují vztahy mezi věcmi kolem nás a vztahy mezi věcmi a jejich počátkem, 

je možné se začít po těchto vztazích ptát. „Když bůh začal být pro tento svět jiný, svět začal 

být jiný pro člověka, a to z dvojího hlediska – stal se objektivně představitelný a aktivně 

přetvořitelný.“129 

Objev transcendence znamenal sjednocení dvou od počátku oddělených veličin – 

původního a současného, toho na počátku ustaveného a toho neviditelného, co působí 

v přítomnosti. „Toto znovusjednocení od základu změnilo povahu nadpřirozených sil tak, že 

kromě úlohy zdroje jim tady a teď připadla i odpovědnost za chod světa.“130 

Logickým důsledkem takto pojatého vesmíru je myšlenka stvoření. Bůh se na jednu 

stranu vzdaluje z tohoto světa, na druhou stranu je zde přítomna jeho vůle, která řídí řád věcí. 

                                                 
126 Jiné či původně též „základ“ (Gauchet, s. 27), transcendentno, Bůh.  

127 M. Gauchet, s. 53 – 54. 

128 Tamtéž, s. 54. 

129 Tamtéž, s. 113. 

130 Tamtéž, s. 58. 
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Přestože (resp. protože) se Bůh stává vzdálený a nepochopitelný, jeho působení na tento svět 

je možné podrobit zkoumání.  

Gauchet tvrdí, že monoteistické náboženství není automatickou zárukou pro vývoj 

moderní společnosti. Existují totiž podmínky, v rámci nichž „jednobožská víra“ dobře 

koresponduje s konzervativním uspořádáním světa a společnosti. Taková společnost je 

zároveň vnímána jako plnohodnotná, takže není potřeba ji měnit. Klíčovým faktorem přitom 

není monoteismus, ale postavení Boha vůči světu, přesněji vztah mezi lidským a božským. 

Stěžejním důvodem odlišnosti evropského vývoje ve srovnání se zbytkem světa je podle 

Gaucheta princip vtělení jako základní článek křesťanství. Náboženství vtělení je zásadně 

náboženstvím interpretace, přičemž ústředním bodem této interpretace je podstata Ježíše 

Krista jako zároveň Boha a zároveň člověka.   

Pokud bychom připustili, že Ježíš Kristus byl pouze člověk, pak důležitost božího 

poselství, jež přináší, by nekonečně převyšovala jeho osobní, historickou roli. Neměl by 

žádné právo interpretovat smysl tohoto poselství, ani jej vykládat. Jednalo by se o přímý 

zásah Boha do lidské společnosti, přičemž text sdělení by nebylo možné podrobit výkladu ani 

interpretaci. Žádný člověk totiž nemůže formulovat natož chápat takové sdělení lépe než  

„božský autor sám“.  

Pokud by naopak byl Ježíš Kristus cele Bohem, platily by výše uvedené argumenty, jako 

v případě Krista člověka, zcela stejně.  

Pokud ale platí, že Ježíš Kristus byl zároveň člověkem i Bohem – a to stejným dílem, 

důsledky jsou dalekosáhlé. Jednak se takto Bůh ještě více vzdaluje našemu světu, protože 

dává najevo, že jeho slovo v případné „čisté boží podobě“ natolik přesahuje možnosti lidské 

mysli, že je nezbytné, pokud nám chce sdělit svou vůli a pokud my ji máme pochopit, aby 

přijal lidskou podobu. „Bůh na sebe beroucí lidskou podobu, se ukazuje být zcela jiným 

Bohem, tak odlišným a vzdáleným, že bez pomoci zjevení by jej lidé nemohli poznat.“131 

Za druhé se tak toto slovo boží, v podobě v jaké nám je předává Ježíš Kristus, stává 

slovem již interpretovaným, tj. přeloženým do roviny chápání lidské mysli. Slovem lidským, 

které je možné snažit se pochopit na té nejosobnější rovině. Z této role také postupně vyrůstá 

role církve jako instituce hledající význam božích slov vzhledem k měnícímu se světu.  

                                                 
131 Gauchet,  s. 89. 



  39  

A konečně za třetí – tím, že na sebe Bůh vzal lidskou podobu, ukázal na důležitost 

tohoto světa a na důležitost lidského života. „(…) již nemá smysl utíkat před světem nebo 

z něj hledat únik překonáváním klamných zdání - tento život nemá klíč k tomu světu, na jehož 

uzavřenost je třeba si zvyknout a přistoupit, když byl hoden lidské podoby Kristovy.“132 

Tyto tři teze, odvozené z významu vtělení, považuje Gauchet za milníky, které 

předurčily rozvoj evropského myšlení a které se staly úhelnými kameny rozvoje 

individualismu a vzniku moderní společnosti.  

Pokud se oproti tomu zaměříme na – vzhledem k výše uvedeným tezím – další 

monoteistická náboženství, jakým je např. islám či buddhismus, dojdeme ke zcela jiným 

závěrům.  

V případě buddhismu se vzdálenost jiného projevila odklonem od tohoto světa, 

přesvědčením o jeho zbytečnosti a úplným obrácením se k jinému. „Na jedné straně je pocit 

největší cizoty vůči krutému vězení, kterým je vezdejší žití, a na druhé nejhlubší popření jeho 

podstatnosti, které se zakládá na zdůrazňování pomíjivosti a neskutečnosti světa jevů.“133 

Oproti tomu v případě islámu jde o víru ustanovenou na základě božího slova 

tlumočeného či předaného člověkem Mohamedem. Korán pak je čistým božím slovem,  

„doslovná přítomnost transcendentního v imanentním“,134 je návodem k jednání pro všechny 

životní situace včetně islámského práva. Nelze jej interpretovat a nepotřebuje tedy tlumočníky 

pro sdělení svého obsahu – není zde proto místo ani pro kněžstvo, ani pro reformátory.  

„Osvobozující originalita křesťanství naopak spočívala v tom, že bylo založeno na 

zprostředkovaném sdělení, když Bůh pověřil svého Syna, aby začal mluvit k lidem. Syn navíc 

na sebe vzal obyčejnou lidskou přirozenost, aby mohl splnit své poslání. Poselství spásy tím 

začalo být do hloubi a nezvratně rozděleno na nejvyšší pravdu a na důsledky, které z ní pro 

nás plynou. Vzalo na sebe podobu tajemství, které se neobejde bez odborného výkladu, pokud 

vůbec by nebylo zapotřebí celého týmu hermeneutů, speciálně školených k vedení duší, kteří 

by nejen pomáhali pochopit zjevení a uchovat je, ale byli by nepostradatelnými tlumočníky 

jeho smyslu věřícím. Ale toto tajemství také počítalo s vnitřním osvícením, s osobní 

zkušeností, že lze najít a proniknout jeho pravý smysl spíše než učení vykladači, i se 

                                                 
132 Gauchet, s. 90. 

133 Tamtéž, s. 88. 

134 Tamtéž, s. 92. 
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zpochybněním dosud platných interpretací. Když nastaly určité historické podmínky (…), 

odbojný duch židovských proroků se projevil v kacířství, schizmatu, reformaci a 

náboženském disidentství.“135 

Podle autora pochází tedy právě odtud rozdíl mezi křesťanským a islámským světem. 

Zatímco v islámských zemích je zřetelná tendence k neměnnosti a setrvačnosti, společnost 

žije bez velkých otřesů a bouří, křesťanská Evropa má za sebou bohatou historii herezí, 

náboženských válek, teologických a filosofických sporů – neustálý duševní pohyb, jehož 

důsledkem byl nevyhnutelně všeobecný rozvoj myšlení, změny v organizaci společnosti a 

nakonec i zásadní změny v postavení náboženství uvnitř této nové společnosti vzhledem 

k celému dosavadnímu historickému vývoji.  

Jinými slovy: „Na příkladu islámu lze doložit, že i ta nejpřísnější a nejpropracovanější 

víra, pokud jde o boží jedinečnost, si může velmi dobře rozumět s trvalým respektem 

k zákonu takového vesmíru, který je do té míry podroben vůli svého stvořitele, že zahrnuje 

vše podstatné.“136 

Teprve s objevením transcendence mohlo dojít k „aktivnímu nasměrování 

k nadpozemskému světu a proti světu pozemskému “137 a tím k narůstání významu „onoho 

světa“. Není však jasné, jak může být tato tendence zároveň v souladu se zaujetím pro tento 

svět. Bylo by logické – pakliže pro nás tento svět není „pravou vlastí“ – přestat se o něj 

zajímat, vzdát se ho, snažit se z něj uniknout. Řešení jsou dvě. „Na jednom konci škály se 

nachází obyčejný věřící rozpolcený mezi to, co dluží Bohu a co císaři, mezi své vnitřní tíhnutí 

k tomu, co je jiné a jinde, a nezbytné minimum věcí pozemských. Na opačný pól patří askeze 

dovedená k dokonalosti, poustevnický nebo gnostický únik, osvobození cestou odříkání – 

možností je mnoho.“138   

Skutečnost, že od pohrdání tímto světem jsme došli až k uznání jeho smyslu a hodnoty, 

je zvláštní paradox.  

Vysvětlení je podle Gaucheta následující: „u kořene nejkrajnějšího úniku před světem a 

nejčistšího nezájmu o něj je ve skutečnosti snaha znovuustavit Jedno proti zjevné podvojnosti 

                                                 
135 Gauchet, s. 136. 

136 Tamtéž, s. 87. 

137 Tamtéž. 

138 Tamtéž. 
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bytí, úsilí zahladit onu zející propast (vzniklou s objevem transcendence) mezi vezdejším a 

oním světem a vytvořit nejvyšší jednotu Všepravdivého (le Vrai – Tout).“139  

Na tomto místě se můžeme vrátit k buddhismu – podle Gaucheta je právě tento 

náboženský systém „nejčistším příkladem kompromisu mezi jinakostí světa a záchranou 

Jedním“. Buddhismus, toto „tíhnutí ke spáse mimo hranice monoteismu“ a islám jako 

„monoteismus bez nutnosti spásy“, se vyznačují společným hlubokým úsilím o zahlazení 

zející odlišnosti, tj. snahou o znovuustavení Jednoho (jiného) v tomto světě. 

Křesťanství, nicméně, je tato tendence o absolutní, totální přimknutí se k jinému cizí. 

Jde o vztah jakéhosi dynamického dualismu mezi tímto světem a jiným. Osobní Bůh, tvůrce, 

je stvrzením skutečnosti, která je chápána jako reálná, zároveň však, jak je zmíněno výše, je 

křesťanství zásadně náboženstvím interpretace: „Nepřichází k nám hlas Boží (Korán), ale hlas 

syna, takže úsilí jím postihnout nejvyšší Otcovu myšlenku je ze své podstaty nekonečné 

(…).“140 

Tendence ke splynutí s jedním, tj. ke zřeknutí se tohoto světa a snahy vystačit si zde 

pouze s božím řádem, byla nicméně i v křesťanství silná. Na jedné straně stojí povinnost 

přiznat tomuto světu určitou podstatnost a hodnotu, na straně druhé odmítnutí se mu zcela 

přizpůsobit, „díky čemuž křesťanství získalo potřebné vnitřní napětí a živost.“141  

Na jedné straně „krása přírody, kterou Bůh chtěl, a marnost nad marnost tohoto slzavého 

údolí, chvála poslušnosti a právo na duchovní rebelii – vidíme, že rozpory se měly stát 

pravidlem a snaha smířit je se stala úkolem bez východiska. Z nejvyššího a vytrvalého napětí, 

jak přese všechno udržet oba póly pohromadě, vzešel nábožensky i laicky nový svět.“142 

Východiskem je kompromis. 

Jen pro úplnost také v případě judaismu platí, že jde o „přímé sdělení, jehož výsledkem 

byl nějaký Text nebo Řád, jednou provždy pevně daný (…). Objevila se kniha, jejíž text je 

právoplatný sám o sobě, která dokonce umožňuje přístup ke Transcendentnímu. I když už tu 

                                                 
139 Gauchet, s. 88. 

140 Tamtéž, s. 96. 

141 Tamtéž, s. 89. 

142 Tamtéž. 
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byly velmi diskutabilní poznámky k textu, jak o tom svědčí talmudské glosy, nestaly se 

podkladem pro žádný skutečně opoziční výklad.“143 

Je třeba doplnit, že nejen status křesťanství je paradoxní, ale stejně paradoxní je i status 

církve. Smysl církve, hlavní účel její existence, spočívá totiž ve zprostředkování vztahu 

k Písmu a vztahu k jinému. Její role je rolí prostředníka. V okamžiku, kdy tento svůj úkol 

splní, tj. v okamžiku, kdy dojde k navázání osobního vztahu mezi člověkem a Bohem, dostává 

se do pozadí.  

Církev „(…) podporuje požadavek, aby zkoumání a přijímání boží moudrosti bylo 

nanejvýš osobní, čemuž chce napomáhat svou zprostředkující rolí.“ (…). „(...) osobní 

zprostředkování se obrací proti zprostředkování institucionálnímu.“ (…). „Niterná meditace 

nad vtělením Slova stačí, není třeba prostředníka, jehož úkolem by bylo princip vtělení stále 

zpřítomňovat mezi lidmi.“ (…). „Církev svým způsobem sama v sobě nese to, co ji popírá; 

v určitém smyslu je celá vystavěna na tom, co jí protiřečí.“144 

 Příčinou rozbití hierarchického principu uspořádání společnosti,145 nutného 

předpokladu pro vznik moderní společnosti, byla nejprve jak zmiňovaná transcendence, tak 

následně křesťanské vtělení (Mesiáš navíc přišel nejen jako – také – člověk, ale dokonce jako 

představitel nejnižší společenské vrstvy, čímž byl hierarchický princip zcela „postaven na 

hlavu“).  

Nutnost hierarchických pout zanikla, propříště už nebude nutné chápat svět důsledně 

v jednotě s jeho počátky (mytické myšlení).  

 

                                                 
143 Tamtéž, s. 135 - 136; na tomto místě Gauchet srovnává judaismus s islámem a podotýká, že ve srovnání 

s textem Koránu už i toto „glosování mohlo působit příliš svobodně až rouhačsky (…).“ 

144 Tamtéž, s. 97 - 98. 

145 Princip hierarchického uspořádání společnosti lze ilustrovat na příkladu pyramidy, na jejímž nejnižším 

stupni stojí poddaný, v její polovině král nebo kněz, na vrcholu pyramidy samotný bůh. S objevem  

transcendentního Boha dochází k posunu - na nejnižším stupni stojí poddaní, v její polovině král a kněz, ale 

jestliže platí, že Bůh je v nekonečnu, jak poddaní tak kněžstvo i král, ačkoliv stojí na různých úrovních, od Boha 

jsou vzdálení stejně, protože nekonečně v důsledku čehož jsou si též navzájem rovni.  
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5.1. Křesťanství – dvě cesty 

Není náhodné, že Gauchet opakovaně mluví o „západním křesťanství“.146 Z textu 

vyplývá, že křesťanství jako systém má v sobě sice hierarchický rozpad zakódován, nicméně 

tento potenciál může zůstat nevyužit. 

Nejen, že v průběhu 11. století došlo na Západě k jednoznačnému oddělení moci světské 

a církevní (boj o investituru), ale už v 5. stol., při zániku Římské říše, se ocitl Západ v  

diametrálně odlišné situaci, značně dramatické ve srovnání s podmínkami, které panovaly ve 

východní polovině impéria. Zatímco Byzanc mohla nerušeně pokračovat ve své původní 

tradici jak politické tak duchovní,147 Západ - díky politickým otřesům v jejichž středu se ocitl, 

začínal takříkajíc „od nuly“.148 Později bylo nutné začít hledat kompromisy mezi světským a 

duchovním, přičemž západní tradice vznikala postupně právě v tomto prostoru hledání 

kompromisů.149  

Ovšem i v případě, že pomineme tradiční těsnou vazbu východního křesťanství na 

politickou moc a zaměříme se pouze na duchovní aspekty, najdeme mezi oběma systémy 

výrazné rozdíly. Ustavení západní klášterní disciplíny a období mezi 6. – 10. století popisuje 

Gauchet jako období napětí, kterým západní církev prošla, když byla postavena před 

„rozhodování mezi řádem Jednoho a cestou o dvou drahách.“150 Tendence ke splynutí 

s Jedním a zavržením tohoto světa byla totiž přítomna i v křesťanství a velmi silná byla právě 

na Východě. 

 „Pokušení zcela se zřeknout světa bylo veliké, o čemž výmluvně svědčí jako první 

příklad východní poustevnictví a s ním spojená metafyzika účasti, která byla něco jako 
                                                 

146 Viz s. 86, 94, 98, 99, 117, atd. 

147 Připomeňme výlučné postavení cara ve východní církvi, které se nezměnilo do 20. století. 

148 Fareed Zakaria uvádí (in: Budoucnost svobody, Academia, vyd. I., Praha, 2004, s. 35 – 42), že rozdílný 

vývoj západní a východní římské říše byl zpečetěn ve chvíli, kdy se  Konstantin rozhodl přesunout hlavní město 

z Říma do Konstantinopole. (Budoucí) římskokatolická církev se tak stane jedinou fungující institucí v oblasti, 

kde první království (později s ní budou soupeřit o moc) se objeví podstatně později. 

149 „Panovník ve jménu své odpovědnosti za vše, co má pozemské sídlo, počítal s tím, že jeho správa pohltí 

církev, a na druhé straně se projevovaly snahy o papežskou teokracii ve jménu nutnosti řídit pozemský život ke 

spáse (…). Z tohoto napětí mezi dvěma póly a dvěma řády požadavků, dost pevně zakořeněných na to, aby jeden 

odolal druhému, se zrodil západní ‚zázrak‘. Spočíval v plném uspokojování pozemských požadavků, které 

nebylo na překážku dokonalé poslušnosti vůči nadpozemským příkazům.“ Gauchet, s. 159-160. 

150 Tamtéž, s. 99. 
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přirozená filosofie s povinností asketického zřeknutí se světa. Krajní znevažování zřejmého a 

zkušenost odloučení, jež bylo jeho povinným důsledkem, logicky vyústilo v myšlenku, že 

Jeden poznatelný je jediná pravá skutečnost – skutečnost, jejímž pouhým podřadným 

doplňkem je náš viditelný pozemský příbytek. Ta skutečnost je zároveň dost nereálná, takže 

je možné se z ní vymanit, a přesto zároveň dost proniknutá neviditelnou pravdou, takže 

poskytuje oporu, za jejíž pomoci je možno jí dosáhnout. Prakticky je to vidět na příkladu 

mistra duchovních věcí, který se cíleným odtržením od klamů věcí lidských dostává do 

blízkosti božského, když se pro něj jaksi rozplyne hmotná sféra ve své marnosti. Naproti tomu 

vzorová řeholní cesta, po níž se vydal západ, se velmi záhy stočila naprosto jiným 

směrem.“151  

Gauchet tuto skutečnost ilustruje na příkladu západních klášterů, které jsou prvním, 

zřetelným omezením úplného odmítání světa. Řeholník se nemůže ze společenství ostatních 

zcela vydělit – na povznesení k Bohu pracuje sice o samotě, přitom však ve shodě s ostatními. 

Cílem je udržet rovnováhu mezi rozjímáním na jedné straně a činností na straně druhé, mezi 

zaujetím pro onen svět a podrobením se nutnostem pozemského života – jak bylo ustanoveno 

pravidly sv. Benedikta.152 

Neutíkat před „klamnou soudržností světa“, vzít na sebe tíhu reality, ať už je touha po 

jiném jakkoliv velká a jakkoliv naléhavá, je v tomto kontextu povinností. Pracovat a podílet 

se na uspořádávání našeho světa je způsobem, jak chválit Stvořitele, který jej takto chtěl. 

Důležitější než to, co je vznešené, je to, co je nepřípustné, a tím je „perspektiva naprostého 

zavržení pozemského světa“.153 

„V okamžiku, kdy převážilo přitakání omezenému pozemskému životu nad úsilím se 

nad něj povznést, byly vytvořeny podmínky pro vývoj přesně opačným směrem, než šla 

veškerá dosavadní křesťanská tradice.154 Šlo o souvztažné a souběžné prohlubování Boží vůle 

i zájmu o svou dobu. Jakmile byla odhalena Boží vzdálenost a rozpadla se hierarchická 

jednota držící pohromadě bytosti viditelné a neviditelné, jsme svědky růstu nároků tohoto 

                                                 
151 Gauchet, s. 98. 

152 Tamtéž, s. 99-100. 

153 Srv. Filipským 1, 22-26. 

154 S určitou výjimkou v tradici východní. Především cisterciácká snaha „dostat se aktivním zhodnocováním 

tohoto světa do kontaktu s oním světem“, ale i clunyjské reformní hnutí, jsou protikladným modelem 

monastického způsobu života. Více o rozdílech mezi oběma přístupy viz Gauchet, poznámka č. 6, s. 114. 
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světa a s tím související individualizace víry.“155 Systematická rehabilitace viditelného je 

platnou odpovědí na požadavky neviditelného. „Nemá již smysl se uzavírat do klášterů a 

popírat svět, o pochopení jehož smyslu beztak usilujeme. Jedině když je věřící cele ponořený 

do světa a celý se mu zasvěcuje, pracuje na tom, co se nyní má projevovat jako život pro 

druhého, jako povznesení absolutního subjektu sídlícího mimo sféru lidí, jenž s sebou nese i 

její dokonalé naplnění, a jako nekonečná práce nutná k její plné soběstačnosti. Ani při této 

změně se nesmí ztrácet ze zřetele kolegialita sbližující odříkavého pracovníka a rozjímavého 

samotáře, ani pouto mezi věřícím poddaným církvi a niterným člověkem, jenž stojí před 

Bohem sám.“156 

Cílem této kapitoly byla především snaha ukázat, že dělicí čára nevede primárně mezi 

uměním křesťanského Východu a Západu, ale mezi vývojem a následným uspořádáním 

společnosti. Společnost na Východě zůstala až do 20. století organizovaná v duchu 

zmiňovaného „hierarchického přístupu“ (ruští carové vládli neomezeně až do r. 1917).157   

Tvrzení, že umění je odrazem společnosti,158 se v tomto kontextu jeví jako zcela 

správné. Ruské církvi se podařilo zůstat u tradičního, „pravého“ umění 6. a 7. století (s 

nepatrnými modifikacemi) proto, že stejně „tradiční“ zůstala především celá ruská 

společnost.159 

                                                 
155 Gauchet, s. 101. 

156 Tamtéž, s. 101 – 102. 

157 Nedávná kanonizace cara Mikuláše II. a jeho rodiny se může jevit jako pokračování v této tradici. 

158 G. W. F. Hegel, Estetika/I, Odeon, Praha, 1966, s. 70. 

159 K podmínění uměleckého vývoje historickými, sociálními a hospodářskými poměry ve společnosti viz H. 

Stern, Křesťanské umění od katakomb k Byzanci, in: Larousse, Umění Středověku, Odeon, Praha, 1969, s. 39. 
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6. Západní umění  

Římský papež Řehoř Veliký spatřoval význam sakrálních obrazů  především v jejich 

funkci pedagogické.160 Ve své odpovědi biskupovi Sereniovi odmítá jak ikonoklastické teze 

zdůvodňující ničení obrazů, tak ikonodulské teze o jejich uctívání. Marseillský biskup 

Serenius, který ve svém městě nechal zničit všechny obrazy, čímž  se zároveň připravil o 

většinu svých věřících, si vysloužil jeho příkré pokárání: „Jak tedy dokážeš  přivést ztracené 

ovce zpět do ovčince Páně, když nejsi schopen udržet si ani ty, které už máš?“161  

Římská církev „(…) měla vždy obavy ze skandalizování (…) a od těch, jejichž víru 

nepovažovala za pevnou, nepožadovala, aby se vzdali starých zvyků, alespoň dokud byla 

šance na jejich významové přeznačení.“162 Otázka konverze pohanů byla pro další osud 

Západu stěžejní. Obrazy měly sloužit k  přesvědčování, posilování jejich víry, ne k jejímu 

zpochybňování, takže i ty obrazy, které se kdysi uctívaly idolatrickým způsobem, byly 

tolerovány.163 Jakmile se jednou (pohané) obrátili ke křesťanství, jejich umění nebylo 

vnímáno jako problém. „Cokoliv pozitivního se objevilo – ať už co se týče krásy, technické 

dovednosti (…), našlo své místo v novém systému.“164 Západní obraz, „snížený“ na rovinu 

materiálního objektu, nebylo nutné přizpůsobovat teologickým pravdám. Neztratil tím na  

přesvědčivosti, naopak spíše získal – prvky překvapení, nápaditost, variabilitu.  

Když papež Hadrián I. poslal císaři Karlu Velikému závěry druhého Nikajského 

koncilu, které se týkaly zobrazování, došlo k určitým nedorozuměním, neboť text byl špatně 

přeložen. Odpověď, kterou nechal Karel Veliký svými teology vypracovat (tzv. Carolini 

Libri), není však proto méně platná. 

Obrazy nejsou hodné úcty pro to, co jsou, ale pro to, co ukazují či připomínají. 

Malířův stav mysli přitom není považován za rozhodující (na rozdíl od umělce 

pravoslavného, který se na svůj úkol připravuje pomocí očisťující modlitby). Podle Carolini 

Libri není totiž možné považovat samotný akt malby ani za svatý, ani za nesvatý. Oč svatější 

je dílo malíře ve srovnání s  truhlářem nebo tesařem? Nepohybujeme se přece na půdě 

                                                 
160 Mají význam především pro ty, kteří neumí číst, nebo nejsou kněží, takže jejich přístup k Písmu je 

omezený.   

161 Besançon, s. 150. 

162 Tamtéž. 

163 Tamtéž. 

164 Tamtéž. 
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svatého, či nesvatého, ale na půdě profesionality, nebo diletantství. Všechna tato umění (a 

umělecká řemesla) jsou totiž věcí „umu“, který se získává učením a  který si může do vysoké 

míry osvojit jak ten, který je svatý, tak ovšem i bezbožný. Malíř zobrazuje dobré skutky 

svatých i zločiny špatných a přitom platí, že „jako není nesvaté zobrazovat opovrženíhodné 

výjevy, stejně tak není svaté zobrazovat životy lidí dobrých.“165 

Postoj západní církve lze tedy charakterizovat jako „morálně neutrální“. Osobní 

kvality umělce nebyly v centru pozornosti, hodnotil se pouze výsledek. 

Významné také je, že biskupové Karla Velikého výslovně odmítli tzv. „transitus“, tj. 

představu o možnosti „přechodu“166 mezi božským prototypem a materií v případě, že se 

jejich podstata liší. K „transitu“, pokud je vůbec možný, může dojít pouze v rámci takového 

předmětu, který sám o sobě už je svatý. Podle biskupů patří mezi takové předměty na prvním 

místě svátosti, dále kříž (nikoliv ovšem jako hmotný předmět, ale jako mystérium a  symbol 

Krista), Písmo sv., posvátné nádoby a nakonec ostatky svatých. Obrazy se na seznamu 

neobjevují vůbec. Pro „transitus“ nejsou považovány za vhodné.  

Západní náboženský obraz se tak vlastně nikdy zcela nezřekl tohoto světa. Už ze své 

podstaty je sekularizovatelný či sekularizovaný.167 

Zrození různorodé, decentralizované evropské společnosti (příčiny byly rozvedeny 

v předcházející kapitole), se projevilo ekonomickou expanzí Evropy a odrazilo se v umění  

množstvím obrazů a stylů. Nové elity přebíraly profánní i sakrální motivy k vytvoření 

vlastních emblémů, které se používaly jako znaky pro členy určitých komunit, cechy, jako 

ochranná paladia. Obrazy, které figurovaly jako předměty úcty, tj. na Západě především 

krucifix, začaly být stále více vnímány pod úhlem afektivní psychologické zkušenosti.168 

Teologická hodnota díla začala být spojována s kvalitou uměleckou, přičemž zůstává 

stěžejní otázkou, zda a do jaké míry může být vysoká umělecká hodnota zároveň garancí 

přítomnosti božského v obraze.169 

                                                 
165 Besançon, s. 151. 

166 Totiž božského principu, nebo „energie“ – ve stejném smyslu jak je uvedeno na s. 23. 

167 Besançon, s. 152. 

168 Vývoj rétoriky, přitažlivost patosu vedly postupně teology k reflexi nad jejich účinky i k nárůstu nových 

významů. 

169 V rámci reflexe, smyslového uchopení.  
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6.1. Renesance 

 
Před otevřením kapitoly moderního evropského myšlení bych se ráda zastavila u 

stručného srovnání odlišného vnímání problematiky italského umění první poloviny 16. 

století v rámci římskokatolické církve. Právě toto období evropského uměleckého vývoje je 

hlavním předmětem kritiky ruských autorů, přičemž slouží jako jeden z hlavních argumentů 

pro obhájení duchovní nadřazenosti pravoslavného umění.  

Z hlediska západních dějin umění (a ne jen dějin umění) bylo důležitou událostí 

napadení Říma císařskými armádami170 v roce 1527. Největší umělecká diaspora tehdejší 

doby zanikla, město bylo vypleněno, umělecké předměty zničeny nebo odneseny.  

„Všichni literáti jsou odsouzeni, zvláště v naší době, k mukám a neštěstí. Mezi těmi, 

které jsem chtěl vidět, mnozí nalezli záhubu, vydáni nejhroznějším krutostem osudu, zasaženi 

těmi nejhoršími zvraty, někteří našli smrt při morové nákaze, některým nezbylo než zvolit 

vyhnanství a žít v nouzi, jiní byli zabiti mečem, další zahubily trýzně každodenního života, 

ještě jiní zvolili sebevraždu, což je to nejhorší ze všech neštěstí.“171 

Přestože této události nebývá v odborné literatuře věnováno mnoho pozornosti, Jacob 

Burckhardt uvádí: „Ze zničení Říma vyplyne významná skutečnost, totiž duchovní a zároveň 

světská obnova.“172 Údajně právě tato skutečnost byla důvodem ke svolání Tridentského 

koncilu.173 Zničení Věčného města vnímaného velkou částí Zaalpské Evropy jako „biblický 

Babylon, město zla“, vymezuje v každém případě konec italské renesance, resp. manýrismu a 

počátek formování baroka.    

Tehdejší přístupy k umění v rámci římskokatolické církve – vzhledem k jeho smyslu a 

poslání –  svědčí o skutečné pluralitě názorů, což lze dobře ilustrovat na příkladu a) slavného 

severského humanisty Erasma Rotterdamského, b) jezuitského řádu.  

                                                 
170 V armádách Karla V. bojovali i lutherští lancknechti, většina však byla katolická. Jejich ničení a rabování 

mělo být údajně mnohem horší než to, jaké město zažilo ze strany Gótů a Vandalů o 11 století dříve. Isaac 

Asimov, Asimov´s Chronology of the World, HarperCollinsPublishers, New York, 1991, s. 213. 

171 André Chastel, Vyplenění Říma, Barrister a Principal, Brno, 2003, s. 120. 

172 Citováno in: tamtéž, s. 6. 

173 Tamtéž. Tridentský koncil byl vyhlášen r. 1536, sešel se v r. 1545. 
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Nejprve tedy „italská sebeláska  byla vystavena tvrdé zkoušce v živých polemikách 

vedených Erasmem.“174 Erasmův Dialogus ciceronianus, ostrá kritika římského humanismu, 

vznikal právě v roce 1527, vydán byl na jaře roku následujícího.  

Není třeba se příliš podrobně rozepisovat o Erasmově averzi proti „ciceronovcům 

žijícím v pohanském snu,“ proti papežskému Římu, který vždycky nenáviděl.175  

Erasmus nechce, aby se o křesťanských tématech psalo profánním jazykem plným 

„pohanských obrazů a formulací“, jeho kritika není zaměřena především na špatné mravy, 

pověry, profánnost, ale na samotný kult antiky. Je to kritika nostalgie po řádu, který není 

křesťanský, kritika „intelektuální vášně k dějinám, umění a myšlení starověkého světa, kterou 

nekontroluje křesťanské svědomí.“ Ciceronianus, tato „hluboká kritika kultu antiky“ (…) 

však nepochází od nějakého „omezeného mnicha či nedůvěřivého teologa, ale od humanisty, 

který je vzdělán v klasických disciplínách a který je autorem Adagia.“176 

Erasmus nicméně nevyzývá k návratu k pravému umění minulosti a přestože se nikdy 

nestavěl proti zobrazování posvátného, jeho postoj můžeme označit za svého druhu 

ikonoklastický, neboť s jistým pohrdáním říká: „To, co činí člověka výjimečným, nemůže 

umění napodobit.“177 A také: „Malířství může zachytit pouze jeden aspekt člověka, a to právě 

ten, který je druhořadý.“178 

Jinak reagovalo na italskou renesanci Společenstvo Ježíšovo.179 Od zničení Říma 

uběhlo dlouhých 13 let, nicméně se domnívám, že srovnání je smysluplné. 

                                                 
174 A. Chastel, s. 122. 

175  „Permanentní komedie s jazykem pompézně vyzdobeným (…) ‚ciceronskými‘ výpůjčkami od starých 

autorů je absurdní. Myslet si, že žijeme jako staří Římané, nebo předstírat, že tomu věříme, mluvit o Jupiterovi a 

o konzulech je směšná mánie.“ Vždyť „Řím už neexistuje, jsou z něj jen ruiny a trosky, pouze stopy jeho 

starověkého neštěstí. Současný Řím, Řím kurie, nemá ve skutečnosti nic společného s antickým světem; co je to 

za lidi, kteří ještě sní o starém Římu s občany v tógách, který vládl světu? Ti ubožáci nevědí, že tvář světa se 

změnila a že římský občan platí v Evropě méně než basilejský trhovec.“ Tamtéž, s. 128. A ve vztahu k 

výtvarnému umění: „na obrazech jsou naše pohledy častěji zaujaty Jupiterem na prsou než Gabrielem, který 

zvěstuje Svaté Panně, že počne z Ducha Svatého; víc nás zajímá únos Ganymeda než Kristovo nanebevstoupení; 

naše oči spočinou s větším potěšením na zpodobnění bakchanálií nebo svátků boha Termina, plných hanebností 

a obscénností, než na vyobrazení vzkříšení Lazara nebo křtu Krista Janem.“ Tamtéž, s. 128 - 129. 

176 Tamtéž, s. 131. 

177 Tamtéž, s. 132. 

178 Tamtéž. 

179 Založené Ignácem z Loyoly v r. 1540, 5 let před zahájením Tridentského koncilu. 
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Podle jezuity Ottonelliho nebyly obrazy s pohanskou tematikou (zakázky pocházely 

z nejvyšších kruhů církevní hierarchie, nejvýznamnější obvykle od kardinálů), z hlediska 

propagování samotných pohanských kultů, nebezpečné, protože modloslužba tohoto typu 

nebyla již aktuální. Umělci navíc neměli jinou možnost než pracovat na těch objednávkách, 

které dostali.  

Jezuitský přístup se opíral o smysluplnost a důvěru ve vzdělání věřícího. „Ve školách 

založili jezuitští patres svou pedagogiku na výchově směřující k vytříbenosti umožňující dítěti 

rozpoznat pravdu v celém svém lesku.“180 Proto jejich osnovy zahrnovaly také klasickou 

literaturu, mytologii, velkou pozornost věnovali rétorice. Patres své žáky učili tak, aby 

dokázali najít jádro skryté pod vnějšími vrstvami příběhu, učili je symbolickému umění s tím, 

že  „není nic, co by bylo zdrojem většího potěšení, co by vstoupilo do duše snadněji a vrylo se 

do paměti hlouběji než obraz.181 Konečně na obrazech je v jistém smyslu založena i jezuitská 

spiritualita – první týden jezuitských duchovních cvičení začíná slovy „představ si situaci“ – 

tj. sestav si vnitřní obraz.  

  „Zvyk připravovat se na modlitbu metodickým zapojováním představivosti vede 

k vytvoření celistvého obrazu, upevněného a zkoumaného vnitřním zrakem a udržovaného a 

vyvolávaného pamětí, umožňuje zkoumat vnější obrazy, neustále je srovnávat a zaměňovat za 

obrazy vnitřní způsobem nesrovnatelně živějším a silnějším než čeho jsou schopni současní 

návštěvníci muzea.“182 

Jestliže protestantský biblicismus postavil mezi Písmo a texty klasických autorů 

určitou bariéru, bylo to proto, že zaměňování a volné prolínání prvního s druhým vnímal jako 

potenciálně nebezpečné – v jistém smyslu připomínalo „markionismus“ .183 I katolická církev 

se však obávala „markionismu“ – totiž markionismu umenšujícího „katolicitu“ římské 

                                                 
180 Besançon, s. 179. 

181 Tamtéž. 

182 Tamtéž, s. 180. 

183 V tomto smyslu riziko převážení antického dědictví nad židokřesťanským. Podle Markiona (2. stol.) je 

křesťanství náboženstvím lásky neslučitelným s jakýmkoliv omezováním jedincovy svobody (versus Starý 

Zákon). Starý zákon odkazuje k jinému Bohu, než jakým je Bůh Nového zákona. První Bůh, Stvořitel, byl 

Bohem trestajícím, zatímco druhý Bůh, Kristus, Bohem milujícím. Smyslem příchodu tohoto druhého Boha je 

„sesazení“ Boha Stvořitele. Křesťané mají svou pozornost zaměřit výlučně na Boha Nového zákona. Ve 

výsledku jde tedy o riziko odmítnutí, nebo umenšení významu Starého zákona. A. McGrath, Christian Theology, 

Blackwell Publishing Ltd, 2003, s. 163. 
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církve184 a to naopak přílišným zdůrazňováním starozákonního dědictví na úkor jiných tradic. 

„Katolické“ je totiž přijmout jak židovský odkaz tak i to, co pochází od pohanů. Přítomnost 

starých bohů v těsném sousedství křesťanských svatých nebyla církví vnímána jako výraz 

idolatrie, ale spíše jako vítězství pravého náboženství schopného zahrnout do sebe vše.185  

Předmětem kritiky církve se tak (na koncilu v Tridentu) nestalo Lutherovo „sola 

gratia“, ale v praxi spíše nedostatečná víra v tuto milost. Víra, která se především u jezuitů 

projevila jako důvěra ve vzdělání křesťanů, ve schopnost člověka rozlišit mezi idolatrií a 

úctou Bohu, důvěra ve „spásu přinášející umění božské rétoriky“,186 stejně jako i důvěra v 

samotného umělce, jehož osobní morálka a dokonce i osobní víra, nebyla nikdy rozhodujícím 

momentem při udělování zakázek.  

 

                                                 
184 Katolický – v nejširším slova smyslu „obecný“, „všezahrnující“. Katolické je to, co se vztahuje k celé šíři 

zjevené pravdy. Současná významová rovina termínu se od té původní nicméně liší.Viz P. Filipi, Křesťanstvo, 

CDK, Brno 2001, s. 60. 

185 Besançon, s. 180 - 181. 

186 Tamtéž, s. 181. 
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7. Sakrální obraz v rámci moderní teologie &&&& filosofie 

7.1.  Kalvín 

Na cestě k modernímu myšlení a umění dnešní doby byl protestantismus důležitým 

mezníkem otevírajícím cestu k individualismu. Bylo by proto nesprávné nepřipomenout na 

tomto místě Kalvínovo myšlení (jako nejradikálnějšího z protestantských reformátorů), které 

mělo podíl na zintenzivnění formování moderního vnímání světa.187  

Racionalita nového uspořádání světa188 vedla i k odmítnutí nadbytečného dědictví 

minulosti. Zpřetrhání svazků s minulostí umožnilo vznik „duchovně dokonalejší“ církve ve 

smyslu církve, která nemusí dělat kompromisy, která vzniká na principech odvozených 

z Písma braného jako axiom.189 

S příchodem protestantismu se nezměnilo ani tak chápání Boha jako chápání světa –  

ze světa dosud prostoupeného božstvím se stal svět „odkouzlený“. V tomto kontextu se stává 

problematičtějším tvrzení, že určitá část stvořeného světa, a nikoliv jen duše člověka, která 

Boha poznává skrze vnitřní zkušenost, může sloužit jako zdroj božského obrazu.  

„Nebe a země jsou, spíše než svědectvím o božské slávě, opuštěnou neutrální 

scénou, na níž jednotlivé subjekty mohou – dostane-li se jim milosti – zakusit Boha tak, jak o 

tom svědčí jeho slovo.“190 

Podle Kalvína „Bůh sám je svým nejlepším svědkem“, takže „pokud Bohu 

přisuzujeme jakoukoliv podobu, ničíme jeho velikost bezbožnou lží.“191 Odtud i zákaz 

jakéhokoliv zobrazování ve Starém zákoně. Co se týče odkazování k cherubům na arše 

úmluvy, jejich smyslem bylo skrýt trůn Nejvyššího, tj. skrýt Boha lidskému zraku. Kalvín 

                                                 
187 Srv. Gauchet, poznámka č. 4 na s. 91, poznámka č. 7 na s. 102 a s. 109. Pro rozčlenění 7. kapitoly jsem 

použila přehledné schéma A. Besançona, jehož třetí oddíl knihy Zapovězený obraz je tematicky zaměřen na 

ikonoklasmus moderního období. První oddíl této části nese název „Tři ikonoklasté“ a věnuje se Kalvínovu, 

Pascalovu a Kantovu vnímání posvátna v umění. Především Kantova Kritika soudnosti a Hegelova Estetika mají 

pro pochopení významu západního moderního umění nezastupitelné místo. Samostatně se jim proto věnuji 

v následujících podkapitolách. 

188 Viz kapitolu č. 5. 

189 Besançon, s. 189. 

190 Tamtéž, s. 187. 

191 Tamtéž. 
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tvrdí, že obrazy nemohou nijak „vyučovat“ o Bohu. Je přesvědčen, že kdyby byl papež Řehoř 

dostatečně poučen, nikdy by nebyl napsal, že obrazy jsou knihami nevzdělaných. 

Kalvín se opírá o klasické ikonoklastické autority jako je Eusebius, Lactantius, 

Elvírský koncil, vybrané pasáže z Augustina a především též Carolini Libri – právě na jejím 

základě odmítá závěry Druhého Nikajského koncilu a na adresu jejich autorů dokonce 

poznamenává: „Jejich absurdnosti jsou takové, že je trapné je i citovat.“192 Bůh vyučuje skrze 

své slovo, ne skrze napodobeniny a výrok, že obrazy jsou knihami pro nevzdělané, je jen 

dokladem toho, že se církev zpronevěřila svému poslání toto slovo předávat.  

Kalvínův odpor ke „zprostředkovávání Boha“ sahá až k symbolům. Ani pohané 

netvrdili, že jejich idoly jsou bohy, pouze že v nich je božská síla přítomna, nebo že jde o 

„fyzický symbol božské přítomnosti ve smyslu stvrzení jeho skutečné moci.“193 Ani takový 

postoj však podle Kalvína neodpovídá spirituálnímu přístupu a není v souladu se 

„spirituálním poznáním Boha.“194 

Kalvín nebyl nepřítelem umění - odmítal pouze přiznávat vybraným sakrálním 

obrazům božský status. Respektoval jen dva skutečné, živoucí symboly, obrazy –  křest a 

eucharistii, které ustanovil Kristus svým slovem a které – vzhledem k protestantskému 

chápání eucharistie – lze považovat za obrazy „par excellence.“195  

Kalvínský protestantismus spojuje racionalitu a mysticismus zároveň. Božské a jeho 

obraz situuje do vzdálenosti, která je vzdáleností nekonečnou – do „bezedné hloubky srdce, 

hlubší než je hloubka duše, tam, kde působí nepojmenovatelný Duch sám (…). Mysticismus a 

rozum se navzájem nevylučují, naopak se prostupují a posilují (...).“196 

                                                 
192 Besançon, s. 187. 

193 Tamtéž, s. 188. 

194 Tamtéž. 

195 Viz poznámku č. 84. 

196 Besançon, s. 189. 
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7.2. Kant 

Kant se ve svém díle explicitně nezabývá problematikou sakrálního či profánního 

umění, přesto lze v jeho Kritice soudnosti nalézt teorémy pro umění obecně platné. 

Kantova Kritika soudnosti obsahuje jeho hodnocení estetické zkušenosti. Estetická 

zkušenost je zkušenost subjektivní.197 „Odehrává se čistě v mysli, která zakouší rozkoš a 

bolest, které nejsou objektivně způsobeny předmětem, jenž je vyvolává.“198 Jestliže říkám o 

nějakém předmětu, že je krásný „záleží na tom, co z této představy (onoho předmětu) v sobě 

vytvořím, a ne na tom, v čem na existenci předmětu závisím, abych mohl říci, že je krásný 

(...).“199  

V otázce objektivity vkusu je však Kant opatrný. „Soud vkusu je (...) čistý jen v tom 

případě, jestliže jeho motivu není přidáváno žádné pouze empirické zalíbení. To se však děje 

(vždy) tehdy, mají-li půvab nebo dojetí účast na soudu, kterým má být něco prohlášeno za 

krásné.“200 Křivé zdi domu se nám mohou zdát ošklivé, protože jsme zvyklí vídat zdi rovné. 

Stejně tak obraz porážky Napoleonových vojsk může v Rusovi probudit příjemný pocit 

hrdosti, zatímco u Francouze nepříjemný pocit ponížení.  

Podobně Kant rozlišuje i dva druhy krásy, volnou (pulchritudo vaga) a atributivní 

(pulchritudo adhaerans).201  

„První nepředpokládá pojem o tom, čím má předmět být; druhá předpokládá takový 

pojem a dokonalost předmětu podle tohoto pojmu. První znamená (nezávisle existující) krásu 

té nebo oné věci; druhá, jakožto závislá na pojmu (podmíněná krása), je připisována 

objektům, které jsou podřízeny pojmu zvláštního účelu.“202  

                                                 
197 Immanuel Kant, Kritika soudnosti, Odeon, Praha 1975, § 1, s. 51. 

198 Besançon, s. 194. 

199 Kant, § 2, s. 52. 

200 Tamtéž, § 14, s. 66. 

201 Situuje krásu do stejné perspektivy jako Boha: „(…) jistota, o které člověk nemůže říci nic než to, že je. 

Musí být, ale nikdo neví, co musí být. Příjemný pocit spojený s krásnem mi nesděluje nic o objektu.“ Besançon, 

s. 195. Krása přitom není „ani poznání (jak se věřilo v rané renesanci), ani dobro (k němuž se krásné 

přirovnávalo už od Platóna) (…).“ Není „nic jiného (...) než subjektivní účelnost v představě předmětu, bez 

jakéhokoli (...) účelu, tudíž nic než pouhá forma účelnosti v představě, jíž je nám předmět dáván, pokud jsme si 

jí vědomi, nemůže tvořit zalíbení, které posuzujeme bez pojmu jako obecně sdělitelné, tedy nemůže tvořit motiv 

soudu vkusu.“ Kant, § 11, s. 64.  

202 Tamtéž, § 16, s. 69. 
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U většiny předmětů je kritérium krásy spojeno s očekáváním, které spoutává naši 

představivost. Krásná zahrada, dům či žena asociuje v každém předem představu, se kterou 

potom srovnává skutečnost. Krásný dům nemá rozbitá okna, krásná žena spíše nešilhá, krásná 

zahrada není zaházená odpadky.V takových případech tedy úsudek nemůže být čistý/volný a 

Kant jej nazývá atributivní. Atributivní krása přitom nemá žádný vztah k dobru. 

Kantova definice volné krásy by naproti tomu mohla sloužit jako definice 

abstraktního umění 20. století.203 Jedná se o tvary či objekty, jejichž podoba není ovlivňována 

žádnými koncepty a které, v Kantově terminologii, působí volně.  

Vztah mezi volnou krásou a dobrem je následující – vztah mezi krásným a Bohem 

(dobro) se odehrává zprostředkovaně a to buď skrze génia, nebo skrze vznešené či skrze 

symbol mravního zákona. 

Právě koncept génia je stěžejní pro pochopení západního umění. 

„Génius je talent (přírodní dar), který dává umění pravidlo. Poněvadž talent jakožto 

vrozená produktivní schopnost umělce sám patří k přírodě, mohli bychom se vyjádřit také tak: 

génius je vrozená duševní vloha (ingenium), kterou dává příroda umění pravidlo. (...) krásné 

umění je možné jen jako produkt génia.“204  

Platí tedy, že genialitu si nelze osvojit procesem učení, neboť je vrozená.  

Logickým pokračováním úvahy o úloze geniality je její souvislost s originalitou. 

Génius není „vloha dovednosti k tomu, co může být podle nějakého pravidla naučeno; (...) 

originalita musí být jeho první vlastností. (...) poněvadž může existovat také originální 

nesmysl, jeho produkty musí být zároveň vzory, tj. musí být exemplární, tedy samy nevzniklé 

napodobením; jiným však k němu musí sloužit, tj. za měřítko nebo pravidlo posuzování. (...) 

to, jak vytváří /umělec/ svůj produkt, nedovede sám popsat nebo vědecky vysvětlit, nýbrž (...) 

dává pravidlo jako příroda; a proto původce nějakého produktu, za který vděčí svému géniu, 

sám neví, jak se v něm příslušné ideje objeví, a rovněž nemá v moci vymýšlet si je libovolně 

nebo plánovitě a jiným je sdělovat v takových předpisech, které je uvedou do stavu, v němž 

lze vytvářet produkty stejné úrovně.“205 

                                                 
203 Abstrakci, na rozdíl od nefigurativního nebo konkrétního umění, lze charakterizovat jako možnost „využít 

vyjadřovacích prostředků k čistě emotivním nebo duchovním účinkům.“ Václav Zykmund, Stručné dějiny 

moderního malířství, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1971, s. 134. 

204 Kant, § 46, s. 125. 

205 Tamtéž, s. 125 – 126. 
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Cesta ke Kantovu géniu má své počátky v 17. a 18. století – duchovní literatura 

tohoto období popisuje mystiky, jejichž zkušenosti se dají přirovnat ke zkušenosti génia. 

„Mystický stav je dar, výsledek speciální milosti neudělované každému a ne 

nepřetržitě. Mystik si je vědom nejistých a přerývaných momentů vytržení, vyprahlých 

období a stavů ztuhlosti, které přichází mezi nimi. Mystické zjevení zároveň, podobně jako u 

génia, může být vysoce originální, ‚bohaté na fantazii‘, prvotřídní vzor‘ - sloužit jako měřítko 

a pravidlo pro hodnocení.“206 

Kantův pohled na roli génia v umění je dnes hluboce zakořeněný v kultuře západní 

křesťanské207 Evropy: „Umělecká díla nevznikají samozřejmě. Rozhodujícím momentem je 

talent nebo génius.“208 A dále „(...) umělecký génius je přirozená dispozice a ta je indiferentní 

jak vzhledem k náboženství, tak k jakékoliv životní filosofii. Jestli je člověk obdařený tvůrčí 

genialitou hluboce náboženským člověkem, nebo k náboženství zcela lhostejný, samo o sobě 

ani nezvyšuje, ani nesnižuje jeho kreativní schopnosti.“209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
206 Besançon, s. 197. 

207 Označení „křesťanská“ je na místě, pokud chápeme, že sekularizace „není krach křesťanství, ani ‚ztráta 

víry‘, nýbrž krach ‚křesťanského náboženství‘, či přesněji: zánik křesťanství jako náboženství ve smyslu religio.“ 

T. Halík, s. 32. 

208 Emil Brunner, The Religious Soil Necessary to Art, in: E. Cell, Religion and Contemporary Western 

Culture, Selected Readings, Nashville, New York, s. 148.  

209 Tamtéž, s. 152. 
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7.3. Hegel 

 
 

Hegelova koncepce božství není  koncepce statická, ale „evoluční.“ Duch se vyvíjí 

(„klade se v dějinách“) - lze říci, že v dějinné proměně obrazů – tj. v dějinách umění – se 

odráží proměny božství samého. Jsou historií, „odysseou“ ducha.210 

Umění je „krása zrozená z ducha a duchem obrozená.“211 „(...) v uměleckých 

výtvorech má duch námět, který náleží toliko jemu.“212 V jistém smyslu je (umění) pouhou 

iluzí. Podobně ale i vnější svět je iluzorní, dokonce „čím stojí duch a jeho výtvory výše než 

příroda a její zjevy, tím je též umělecké krásno výše než krása přírody. Ba po stránce formální 

dokonce i špatný nápad, který snad člověku táhne hlavou, stojí nad kterýmkoliv výtvorem 

přírody; neboť v takovém nápadu je přítomna vždycky duchovnost a svoboda.“213 Umění 

„(...) zbavuje zdání a klamu tohoto špatného, pomíjejícího světa a dává zjevům /tj. 

uměleckým dílům/ vyšší skutečnost, zrozenou z ducha. Zjevy umění jsou tedy nadmíru 

vzdálené toho, aby byly pouhým zdáním, a je jim naopak nutno proti obyčejné skutečnosti 

připsat vyšší realitu a pravdivější jsoucno.“214 

Protože umělecké dílo je jen to, které je ve vztahu k duchu „(…) je umění již blíže 

duchu a jeho myšlení než pouze vnější bezduchá příroda.“215 I příroda je tedy prostoupena 

božským, ale pouze jako vnější médium podřízené duchu, který je médiem nekonečně 

nadřazeným. 

Dokonalý soulad mezi uměním a náboženstvím existoval podle Hegela pouze v 

řecké kultuře (jako přesný obraz boha a krásné umělecké dílo zároveň) – umění a náboženství 

se zde prostupují a stojí v kontrastu k umění křesťanskému, neboť „křesťanské umění není 

křesťanským náboženstvím (…) ačkoliv umění potřebuje.“216  

                                                 
210 Besançon, s. 206. Umění je jednou ze tří hlavních oblastí (spolu s  náboženstvím a filosofií), v nichž se 

duch projevuje. Hegel, s. 63. 

211 Hegel, s. 59. 

212 Tamtéž, s. 66. 

213 Tamtéž, s. 59 - 60. 

214 Tamtéž, s. 63. 

215 Tamtéž, s. 66. 

216 Besançon, s. 213. Viz Hegel, s. 386. 
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V křesťanském umění je - ve srovnání s uměním Řecka - posunut antropomorfismus 

na vyšší stupeň (oprávněně, neboť Vtělení je skutečné). Kristus je zobrazován jako konkrétní 

člověk - jeho tvář nemůže být prototypem „ideální krásy“ (potřeba expresivity, subjektivity, 

individualizovaný charakter). Křesťanské umění se též nevyhýbá jednotlivostem a 

nahodilostem vnějšího světa, od nichž se krása klasického umění osvobodila.  

Pro umělce bylo obtížné zachytit spojení lidského a božského ve smrti. V evropském 

prostředí bylo častějším, „oblíbenějším“ tématem Vzkříšení, kterému se východní ikonografie 

vyhýbala zřejmě pro metafyzickou vážnost ikony.217 Podle Hegela však tuto „metafyzickou 

vážnost“ neobsahuje umění jako takové, ale vnitřní víra218 nebo konceptuální myšlení –

„umělec má proto právo navrhnout s pomocí všech technických prostředků, jež má k dispozici 

a se vší svou vynalézavostí, ‚ideálnost‘ takové scény.“219 

V určitém okamžiku se křesťanské umění začalo spolu s vírou postupně vytrácet. 

Dokud byl umělec svázán s určitým typem světového názoru nebo náboženství 

v bezprostředním ztotožňování se s ním a vírou, dotud byl pravdivý. On sám byl zárukou své 

pravdy a jejího ztvárnění. Pokud však jako moderní lidé zobrazujeme řecké bohy, nebo jako 

protestanti Pannu Marii, „(…) nepojímáme takovou látku opravdu vážně. Co nám pak chybí, 

je nejvnitřnější víra (…). Požadavek je pouze ten, aby obsah (…) byl nejvnitřnější pravdou 

jeho /umělcova/ vědomí.“220 „Skutečné umění vyrůstá pouze z niternosti, z osobní upřímnosti, 

ryzosti umělce, který věří ve svůj předmět, je s ním zajedno a vytváří jej přirozeně.“221 Pokud 

tyto předpoklady chybí, pokud už „obsah není adekvátně krytý vírou“, nezbývá než 

vyumělkovanost.  

Takový neproblematizovaný typ víry však podle Hegela existoval pouze v 

„romantismu“222 – stál u vniku náboženských obrazů, jak je známe z našich starých sbírek a 

                                                 
217 „Znamená pohybovat se nebezpečně blízko neviditelného Boha.“ Besançon, s. 214.  

218 Umění je sekundární a od víry, která sídlí v nejintimnější části duše, oddělitelné. Pravda je na umění 

nezávislá –  Hegel se tedy distancuje od ikonodulství východního typu, pro které je ikona zároveň zjevením 

pravdy i krásy. Tamtéž, s. 213; srv. Hegel, s. 421. 

219 Besançon, s. 214; srv. Hegel, s. 387. 

220 Hegel, s. 425. 

221 Besançon, s. 215; srv. Hegel, s. 425 - 6. 

222 „Romantismem“ a „romantickým uměním“ má Hegel na mysli středověk a středověké  křesťanské umění, 

obzvláště pozdní německou a vlámskou školu. V jeho době se toto umění označovalo jako umění primitivů. 
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uměleckých galerií. Dnes je však tato víra minulostí a nemá smysl pokoušet se ji vzkřísit. 

Byla by to falešná víra a jejím výsledkem falešné umění. 

„Neexistuje žádný konečný obraz Boha, protože Bůh není nikdy konečný. Je logos, 

koncept, vyvíjející se Pojem (Begriff). Všechny autentické obrazy božského ve svých 

konečných variantách odkazují, předpokládáme, k jednomu Bohu stejnému po celou 

věčnost.“223  

Hegel tyto obrazy řadí chronologicky podle dějin lidstva, které spadají v jedno 

s dějinami samotného Boha. „Všechny jsou ospravedlnitelné (obrazy); ani jeden není 

pravdivý. Nebo pokud jsou pravdivými, potom pouze ve vztahu nikoliv k Bohu, ale k umělci, 

který jim dává vznikat tak, jak mu jeho doba umožňuje a jehož koncepce je proto, v rámci 

těchto limitů, ‚pravdivá‘.“224 

Hegelův koncept umění vychází z postupné dematerializace umění. Nejprve 

architektura ustupuje sochařství, sochařství malířství, následně se objevuje prostor pro hudbu 

a poezii. Co se obrazu, který nás zajímá především, týče, jeho podstata se posouvá stále dál a 

hlouběji do lidské duše. Na konci zůstává úplným obrazem Boha koncept, který se odkrývá 

mysli filosofa. Umění se ztrácí. „(…) umění po stránce svého nejvyššího určení je a zůstává 

věcí minulosti.“225 

„Pohřbívání Boha,“ postupné vyprazdňování jeho obrazu do „pouhého“ konceptu 

znamená, že v umělcově duši už není nic kromě jeho niternosti. Potřeba zobrazovat zůstává, 

ale „základním rysem takového zobrazování se stává subjektivní niternost srdce“ bez ohledu 

na vnější objekty, ke kterým zobrazování tíhne a které slouží jako podpora. Středem 

pozornosti a vlastně jediným, na co má pro umělce ještě smysl ukazovat, se stává „život a 

oduševnělost subjektivního pojetí a provedení, duše umělcova, která se zrcadlí v jeho díle a 

nepodává pouhý obtisk vnějších předmětů, nýbrž zároveň i sebe samu a své nitro.“226 

Naprosto cokoliv se může stát a stává se předmětem umění.  

Výtvarné umění, nově zaměřené na historické výjevy, portréty, zátiší, nebo 

krajinomalbu, opouští tedy vznešené sféry antických božstev stejně jako život církve a 

příběhy svatých. Může se zdát paradoxní, že „(…) v umění zasvěceném tomuto světu se 

                                                 
223 Besançon, s. 217. 

224 Tamtéž. 

225 Hegel, s. 65. 

226 Hegel, Estetika/II, s. 124. 
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projevuje fundamentální duchovní obsah.“227 Střídmá zátiší nizozemského výtvarného umění 

17. století,228 stoly s ovocem, lahví vína, sklenicemi a oloupanými citróny, jsou oltáři svého 

druhu určenými ke kontemplaci, vedoucími duši do nekonečné adorace. „(…) zvýšená 

životnost (…) architektur, přírodního okolí, výhledů na kostely, ulice, města, vodní toky, lesy, 

horské útvary jsou ještě shrnuty a neseny náboženským základem.“229   

Nereálné, neatmosférické světlo (typické pro ikony a středověké umění), které se 

objevuje v těchto obrazech se sekulárními tématy, je výrazem důvěry ve smysluplnost a 

důstojnost lidské práce - jejím posvěcením pro větší slávu Boží.230 Lze je však chápat i jako 

výraz protestující přírody, oddělené od svého Stvořitele a usilující znovu o spojení s ním. 

Světlo, kterým je příroda na obrazech obdařena, není přitom jejím přirozeným 

atributem, ale je jí „propůjčeno“ umělcem. Znovu tedy - božský aspekt díla není přímý, není 

automaticky obsažen v tom, co je zobrazeno, ani nepramení z víry umělce, ale z božského 

jiskření, kterým je autor obdařen ne jako křesťan, ale jako umělec. 

Pro moderního umělce je každý tradiční obsah a forma minulostí. On sám se cítí 

svobodný rozhodovat, zda jich využije, či nikoliv. „Na vlastní náklady a čelící všem druhům 

nebezpečí, umělec osvobozený od pravidel a přesvědčení, je považuje za pouhý materiál, 

‚pouhé momenty‘; přičítá jim hodnotu pouze ve smyslu vyššího obsahu, který jim dává 

v rámci jeho znovustvoření.“231 Protože umělec definitivně ztratil svůj výchozí bod, tj. obraz 

Boha, je zavázán tvořit vše znova – zákony, hodnoty. „Je odsouzen být géniem v kantovském 

slova smyslu.“232 

                                                 
227 Besançon, s. 189. 

228 Nizozemská střídmost tvarů i monochromní barevnost, asketická průzračnost těchto prostých  „oltářů“ se 

nicméně vytrácí pod rozmanitým zbožím „oltářů hojnosti“ vlámské provenience – krvavé kýty zvířat a ptáci 

zabití na lovu visí spolu vedle broskví a dalšího ovoce, vše zarámováno pestrobarevnými kyticemi.  

229 Hegel, Estetika/II, s. 168. 

230 Vynikajícím příkladem takové práce se světlem je dílo Jana Vermeera van Delft. 

231 Besançon, s. 220. A podobně jinde „ /umělec/ (...) vlastně vytváří novou řeč, symbolický jazyk 

konkrétních, viditelných obrazů. Tento jazyk je nezbytný, neboť naše filosofické bádání nás přivedlo až k bodu, 

kde již staré symboly nepostačují. Filosofie se dostala do slepé uličky – slepé uličky ve smyslu slovního 

vyjadřování – na jejím konci předává svou roli básníkům, malířům, sochařům (…). Proto se Heidegger uchyluje 

k Hölderlinově poezii a ze Sartra filosofa se stává Sartre romanopisec.“ Herbert Read, Art as an Intensification 

of the Life Process, in: E. Cell, Religion and Contemporary Western Culture, Selected Readings, Nashville, New 

York, 1967, s. 127. 

232 Besançon, s. 220. 
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8. Ikona jako umění? 

„To, co činí člověka výjimečným, nemůže umění napodobit.“233  

Ikonoklastický výrok Erasma Rotterdamského svědčí o jeho vnímání umění jako 

schopnosti napodobovat. Umění však není „schopnost napodobovat“ ve smyslu co 

nejdokonaleji kopírovat: „Malíř, který chce imitovat opticky vnímatelný svět, není malířem 

svobodným, neboť jeho závislost na přírodě je nadměrná a ničí jeho rozlet.“234 A také „(...) 

má právo /umělec/ vytvořit viditelný obraz té reality, jež je právě utvářena současným 

lidským duchem.“235 

Erasmův pohled na umění odpovídá kontextu své doby (16. stol.), ve které umělci 

byli považováni za řemeslníky a malířské řemeslo za jedno z řemesel podřadných.236 

Když Michelangelo Buonaroti oznámil svému otci, že se chce stát umělcem, křičel 

na něj, že „umělci jsou dělníci o nic lepší než ševci.“237 Nakonec se Michelangelo učil 

uměleckému řemeslu tři roky v dílně Domenica Ghirlandaia, což se později – jako už 

proslavený umělec - snažil popírat, neboť to byl teprve on, kdo „(...) představil ‚krásné umění‘ 

jako umění, které nijak nesouvisí s řemeslem (…), kterým /však/ až do jeho příchodu 

bylo.“238 Renesance tedy stojí na počátku nové doby, ve které si Evropa uvědomí, že umění je 

více než řemeslo a geniálním umělcům začne dávat přízvisko „božský“.  

Erasmovi nelze odpovědět lépe než Hegelovými slovy: „/umělecké výtvory/ (…) 

jsou nadmíru vzdálené toho, aby byly pouhým zdáním, a je jim naopak nutno proti obyčejné 

skutečnosti připsat vyšší realitu a pravdivější jsoucno.“239 Umění sdílí svůj osud spolu 

s náboženstvím a filosofií. Stejně jako náboženství a filosofie i umění je „jedním ze způsobů, 

jak přivést k uvědomění a vyslovit božství, nejhlubší zájmy člověka, nejobsáhlejší pravdy 

ducha.“240 

                                                 
233 Viz s. 49. 

234 Zykmund, s. 41. 

235 Herbert Read, s. 127. 

236 Srv. s. 45 (Carolini Libri). 

237 http://www.wga.hu/frames-e.html?/bio/m/michelangelo/biograph.html   

238 Tamtéž. V renesanci „umění přestalo být řemeslem a praktickou činností (…).“ Larousse, Umění 

renesance a baroku, Odeon, Praha 1970, s. 20. 

239 Hegel, s. 63.  

240 Tamtéž.  
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Spolu s Kantem a jeho přístupem k umění,241 jeho přesvědčením o nenahraditelné 

roli génia v umění, stojí Hegel v ostrém protikladu k postoji prezentovaném Erasmem 

Rotterdamským. Jestliže pro Erasma je umění řemeslem, pro Hegela a Kanta je dotykem 

božství na zemi.242  

Oba tyto postoje evropských myslitelů charakterizují do jisté míry současné rozdíly 

v pohledu na umění mezi pravoslavným Východem (Erasmus) a evropským Západem (Kant, 

Hegel). Zatímco Západ hledá v umění smysl skrytý našim očím a jedinečnost, Východ 

zkoumá, zda kresba odpovídá ortodoxním požadavkům stanoveným církevními otci, jejichž 

názor převládl před stovkami let nad názory jiných církevních otců. Zatímco Západ hledá 

v umění projevy božského Ducha, jak by se vyjádřili křesťané, či geniality, jak by se vyjádřil 

Kant a ateisté, Východ zkoumá, zda umělec byl křesťan.243 

Domnívám se, že je zjevné, že názory ortodoxního pravoslaví, alespoň v té podobě, 

jak jsou definovány Uspenskym, na to co je umění a na to, kde v umění hledat „božské“, se 

natolik liší od přístupů moderního Západu, že je lze stěží srovnávat. Máme před sebou dva 

koncepty, které se míjejí tak vzdáleně, že styčné body téměř neexistují.  

Kritéria, která Uspenskij používá  k hodnocení západního sakrálního umění, aby ho 

nakonec mohl označit za „podřadné“, používáme v západním konceptu pro hodnocení 

řemeslných výrobků. Také standardní zmiňované přirovnávání ikony k Písmu244 vnucuje 

otázku po souvislosti Písma sv. s uměním. 

Podobně jako Erasmus v 16. století, Uspenskij u obrazů namísto hlubšího smyslu 

hodnotí vhodnost zobrazovaných motivů, případně míru, do jaké odpovídají jeho osobnímu 

vkusu. Stejným kritériím podrobuje i pravoslavnou ikonu, kterou považuje za nadřazené 

umění. Problém nastává ve chvíli, kdy se tato měřítka pokouší aplikovat na západní umění, 

                                                 
241 „(...) génia je třeba postavit do úplného protikladu k duchu napodobování. Protože učení není nic jiného 

než napodobování, nemůže přece ani největší způsobilost, učenlivost (kapacita), jakožto učenlivost platit za 

génia.“  A „(...) mechanické a krásné umění, prvé jako pouhé umění píle a naučení, druhé jako umění génia, jsou 

od sebe velmi odlišena (...)“. Kant, § 47, s. 126 – 127. (Viz kapitolu 7.2. na s. 54).  

242 V souladu s textem v předchozích kapitolách – v kontextu Kantova přístupu k umění a Hegelovy teorie 

umění. Dotyk božství jako zprostředkovaný géniem. Viz kapitoly 7.2. a 7.3. Nejde o „substanciální“ přítomnost 

božství  (východní tradice).  

243 Viz s. 31. 

244 „Ikona (…) podobně jako evangelium, se zakládá na konkrétních souborech informací a v žádném případě 

ne na invenci (…).“ Lossky, s. 30. 



  63  

které svými kořeny tkví v odlišných východiscích. Vždyť v Uspenského pojetí pro tvorbu 

ikony jako uměleckého díla par excellence není potřeba ani geniality, ani originality nebo 

jakékoliv invence a smysl ikony je předem dán a znám.  

Hypotéza vzniku sociologicko - kulturních odlišností byla rozepsána v 5. kapitole. 

Ve stručnosti připomeňme, že církev na Východě nebyla oddělena od státu, který se přitom za 

celá staletí zásadně nezměnil. Tak jak se dynamika rozvoje Západu odrazila v bohatství 

nejrůznějších směrů západního myšlení245 a umění, tak se v umění Východu projevila 

nehybnost východních monarchií. (Konečně stále připomínaná, populární definice umění jej 

charakterizuje jako avantgardní zrcadlo své doby.) Který politický systém přitom byl a je 

nadřazený, zůstává otázkou osobního vkusu podobně jako otázka „nadřazenosti“ toho či 

onoho umění. Skutečnost, že se v současnosti pravoslavný svět snaží přiblížit svým životním 

stylem světu západnímu a nikoliv naopak, může být totiž v očích podobně orientovaných 

autorů jako je Uspenskij spíše než důkazem superiority Západu, tragédií vítězství konzumní 

společnosti nad společností duchovní.  

Ani osud ikony se ve druhé polovině dvacátého století a na počátku století 

jednadvacátého nevyhnul dopadu nástupu konzumního životního stylu. S narůstající 

poptávkou po všem mystickém, na kterou reagoval Hollywood stejně jako literární tvůrci, se 

komerce chopila i ikony. Při vyťukání hesla „orthodox Icon“ do vyhledávače Google vychrlí 

počítač bezpočet stránek tvůrců malujících a nabízejících ikony na prodej. Rovněž lze nalézt 

řadu stránek na téma „namaluj si ikonu sám.“246 Konečně proč ne - i revoluční demokrat 

Maxim Gorkij si za svého mládí přivydělával jako malíř ikon.247 

Čím tedy je pro moderního člověka jednadvacátého století ikona? Pokud se 

ztotožníme s Kantovým a Hegelovým hlediskem a pokud toto hledisko rozšíříme o 

uměleckohistorický pohled zjednodušeně definovaný výše uvedeným „umění je odrazem své 

                                                 
245 Srv. např. vývoj ve vztahu náboženství a filosofie u Hegela. „Z Hegelova výkladu náboženství lze odvodit, 

že bez filosofických prostředků, jimiž je v jeho případě dialektika Ducha a forem jeho jinobytí, není 

vysvětlitelný obsah křesťanské zvěsti a závisle na něm koncepce filosofie dějin. (...) křesťanství jako absolutní 

náboženství, které je předposledním krokem k sebevědomí Ducha, se tak dle Hegela bez filosofie neobejde, 

pokud potřebuje vysvětlovat, co svými sděleními vlastně chce označit. Současně to však rovněž znamená, že 

filosofie se dokáže obejít bez náboženství, protože ve svých výpovědích není vázaná na jejich možný 

náboženský obsah a význam (...). Helena Pavlincová, Břetislav Horyna, Filosofie náboženství, Masarykova 

Univerzita, Brno 1999, s. 73. 

246 Viz návod na http://www.ecva.org/wordimage/articles/porter_iconography/prosopon_method.htm 

247 Orlando Figes, Lidská tragédie, nakladatelství Beta, Praha – Plzeň, 2000, s. 105. 
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doby“, dojdeme k závěru, že ikona prvního tisíciletí po Kristu byla ve své vrcholné podobě 

uměním stejně jako umění románské nebo raně gotické. Stejně tak vrcholná ikona ruská 

(Anton Rublev) byla autentickým uměním z doby, kdy se Rusko pokoušelo zaplnit místo po 

zániku Byzantské říše.248 Později se však ikona stává více a více obchodním artiklem a 

řemeslem.249 

Ikona dvacátého století, alespoň v té podobě, jak ji představuje Uspenskij, evokuje 

plagiát,250 nebo může dokonce balancovat nebezpečně blízko tomu, čemu říkáme kýč.  

Jakkoliv tato skutečnost zůstává předmětem osobního vkusu, platí, že ikona 

nevykazuje rysy charakteristické  pro umělecká díla tak, jak jim rozumíme na Západě. 

„Smyslem obrazů nejsou předměty samy, ale jiskření a duch individuálního přístupu a 

provedení, mysl umělce, která se odráží v jeho díle a ukazuje nikoliv pouhou kopii vnějších 

předmětů, ale zároveň jeho samého a jeho vnitřní duši.“251  

Jinými slovy to, co je na Západě považováno za charakteristický znak umění, je 

přesně to, čemu se musí tvůrce ikony vyhnout, aby ikona byla ikonou.252 „(…) jakmile se na 

obraze začnou projevovat známky idealizace, přestává být /obraz/ ikonou. Je to vcelku 

pochopitelné, neboť sám ze sebe člověk nemůže ukazovat jinam než zase k sobě. Nikdo 

nemůže na Božský život ukazovat sám ze sebe.“253  

Je třeba doplnit, že zcela jiný pohled nabízí ikona jako sakrální předmět, kterým po 

celou svou historii také byla. Pokud se budeme opírat o teologická východiska Jana 

Damašského, je jasné, že její přirovnání ke svatým ostatkům či kříži bude mnohem 

případnější než její srovnávání se západním uměním. Svou sakrální úlohu hraje ikona dodnes.  

                                                 
248 Např. však Rublevova Trojice – jedna z nejslavnějších ikon vůbec, prošla na počátku minulého století tak 

radikální restaurací, že se o její původní podobě vedou diskuse.  

249 Viz poznámku č. 55. 

250 Padělek, tj. napodobení, nebo přejímání uměleckého díla bez udání vzoru, čímž se liší od kopie. Viz O. J. 

Blažíček, J. Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění, Odeon, Praha, 1991, s.161. 

251 Besançon, s. 339. 

252 Viz poznámku č. 106. 

253 Lossky, s. 41. 
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8.1. Ikona a nacionalismus 

Ikona byla znovu objevena na přelomu 19. a 20. století v souvislosti s pořádáním 

výstav západního moderního umění v Rusku. Obnovení zájmu o ikonu má více příčin, 

největší roli však sehrál nacionalismus.  

V devatenáctém století se nacionalismus projevoval v umění i jiných evropských 

zemí – Německa, Francie, aj.254 Rusové (Tretiakov) sbírali ikony jako manifestaci národního 

umění. Evropskou uměleckou avantgardu však ikony zajímaly spíše z technických důvodů. 

Matisse například našel ve starém ruském umění podobné prvky s vlastním uměním -  

v rozvržení plochy a užití barev - tedy i cosi jako oprávnění pro tento způsob tvorby.  

„Ruské národní cítění, které bylo živeno slavnou literaturou devatenáctého století a 

které velmi trpělo tím, že Rusko vytvářelo pouze druhořadé, provinční umění, si na počátku 

dvacátého století uvědomilo, že bylo obdařeno velkým uměním, stejně starým jako to italské 

a uznávané každým, kdo něco znamenal ve světě umění na Západě. Božské překvapení.“255 

Spojení s „božským“ je případné, neboť ruský nacionalismus se opíral o 

náboženství. Rusko nemělo společnost nebo veřejný politický život na takové úrovni, která by 

vzbuzovala respekt, takže kdy přišlo slovanství do módy, nebylo na co odkazovat.Mělo však 

ortodoxii s jejím tvrzením, že uchovává pravou víru, čistou ode všech katolických nebo 

protestantských padělků.  

Skutečnost, že významní Evropané, kteří přijížděli do Ruska, se ikonám, tomuto 

starobylému svědectví ortodoxní víry, klaněli, „posilovalo zároveň národní a náboženskou 

                                                 
254 Je třeba podotknout, že Rusko mělo podstatně starší zkušenosti s nacionalismem, jak vyplývá z popisu 

situace v 15. století: „Křesťanský univerzalizmus Byzance byl pokřiven a vměstnán do omezeného rámce 

moskevského nacionalismu.“ Dimitri Obolenski, Russia´s Byzantine Heritage, in: Oxford Slavonic Papers, I, 

1950, s. 37 – 63; citováno in: Davis, s. 484. A „(…) od té doby představuje jedno z hlavních témat ruské historie, 

že totiž veškeré zlo přichází ze Západu.“ Tamtéž. K současnému ruskému nacionalismu viz Natalia 

Naročnickaja, Rusko a jeho místo ve světě, Ottovo nakladatelství, Praha, 2006. Natalija Naročnickaja „vyniká 

mimořádnou kombinací perfektních znalostí z oboru mezinárodních vztahů, mezinárodního práva, filozofie, 

jazyků a současně rozhledem v oboru nábožensko – filosofických základů historie.“ A. N. Kelin, tamtéž, s. 5. 

V uvedeném, nacionalisticky silně podbarveném díle, najdeme formulace (s. 6) jako „Rusko je stále velmi silně 

orientováno na odkaz Byzance a pravoslaví (…). Rusové stále ještě přemýšlejí o smyslu bytí. Jedí proto, aby žili 

(…).“ Zatímco na Západě žijí lidé proto, „aby jedli.“ 

255 Besançon, s. 133. 
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hrdost, protože v Rusku devatenáctého století se náboženské hodnoty důsledně přisuzovaly 

všemu národnímu a národní všemu náboženskému.“256 

Ruská literatura věnující se problematice ikony je poměrně široká. V dílech autorů 

jako je Uspenskij, Trubeckij, Veidle, Bobrinskij, Meyendorf, Evdokimov, je patrné „národní a 

náboženské hodnocení ikony jako nadřazeného náboženského umění a jako umění vůbec – ve 

srovnání s uměním Západu.“257  

Kritické argumenty přitom Rusové převzali ze Západu. Na jejich počátku stála 

západní sebereflexe umění 19. století, nespokojenost se zaběhnutými přístupy k umění – 

speciálně těmi, které se týkaly sakrálního umění a které nakonec můžeme datovat až o několik 

staletí zpět, protože Evropa se neustále zamýšlela nad osudem umění a neustále 

diagnostikovala jeho všeobecné krize. 

Je paradoxem, že se slavjanofilské kritice dostalo v Evropě vřelého uvítání – byla 

totiž chápána jako ozvěna vlastní sebekritiky a jako její „objektivní potvrzení“. 

„Odtud tedy moderní popularita ikony, která dnes infiltruje do našich kostelů a 

zabírá čestné místo na oltáři do takové míry, že průměrné kopie pochybných ikon někdy 

vytlačují nejen náboženské pozlátko ve stylu Saint – Sulpice258, ale i dobrá a kvalitní díla 

devatenáctého století a dokonce vynikající plátna z dob ještě starších.“259 

                                                 
256 Besançon, s. 133. 

257 Tamtéž. 

258 Termín pro označení „kýčovitého, grandiózního náboženského umění“. Je odvozen od barokního 

pařížského chrámu Saint Sulpice (1646-1745). Za revoluce byl interiér chrámu zcela zničen (chrám přejmenován 

na chrám „Vítězství“). Výzdoba interiéru je proto převážně z 19. století. Je zde však také několik nástěnných 

maleb E. Delacroix. 

259 Besançon, s. 134.  
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9. Závěr 

Na počátku této práce stál záměr přiblížit dnes tolik populární ikonu chápání 

moderního člověka stojícího mimo okruh pravoslaví. Brzy se stalo zřejmým, že je nutné psát 

o ikoně v kontextu „teologie ikony“, neboť hledisko teologie ikony je dnes většinou chápáno 

jako nadřazené ostatním přístupům, tj. vnímání ikony z hlediska umění, filosofie, sociologie, 

aj. 

 V centru teologie ikony nestojí srovnávání pravoslavného umění s uměním Západu.  

Byla jsem však přesvědčena o jeho užitečnosti, neboť přestože není hlavní, jistě je 

nepřehlédnutelnou součástí teologie ikony – o to přitažlivější ke zpracování, že v našem 

prostředí neexistuje (nebo se mi ji nepodařilo najít) odborná literatura, která by se touto 

problematikou zabývala. Její „neexistence“ se v určitou chvíli stala téměř důvodem pro 

opuštění tohoto tématu, neboť řadu úvah a závěrů nebylo možné opřít o hodnověrný zdroj. 

Smysluplné pokračování v práci mi umožnilo až dílo Alaina Besançona. 

Práce ve svém počátku stručně shrnuje historii ikony, tj. uvádí základní informace 

týkající se ikony, jejího významu stejně jako jejích vnějších, stylových proměn. 

Problematika historicko – teologicko filosofických souvislostí ikonoklastických 

sporů tvoří neodmyslitelný, tradiční, mnohokrát komentovaný rámec ikony. Třetí kapitola 

však představuje jako možné i jiné než tradiční vnímání ikony. Problematizuje klasický 

přístup (Jan Damašský) k ontologickému statutu ikony jako jediný možný a zároveň 

srozumitelný v kontextu moderní doby. 

Mezi chápáním ikony podle sv. Jana Damašského a sv. Teodora Studijského existuje 

rozpor. První přístup je přístupem v rámci orientálního vztahování se k obrazu, tj. obrazu 

vnímaného jako „přítomnost moci“. Druhý je přístupem „moderním“, tj. takovým, který 

počítá pouze s „teoretickou podobou prototypu“ na jedné straně a jeho „smyslovým 

uchopením“ na straně druhé a který odpovídá západnímu přístupu k umění. 

Odborná literatura, kterou jsem měla k dispozici, se vesměs opírá o (různě 

modifikovanou) argumentaci sv. Jana Damašského, která je v práci představena jako 

nedostačující pro vyvrácení původních ikonoklastických tezí.  

Argumenty sv. Teodora Studijského jsou v odborné literatuře používány spíše 

účelově, přičemž argumenty, které vedly k definitivnímu obhájení statutu ikony, jsem v této 

literatuře nenašla, nebo byly neúplné. Domnívám se, že je tomu tak proto, že plně 

neodpovídají tradičnímu pravoslavnému hledisku.  
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Domnívám se, že výrazné rozdíly mezi západním a východním umění jsou 

především výsledkem odlišného historicko společenského vývoje. Zatímco společenské a 

státní uspořádání východního světa zůstalo neměnné (cézaropapismus přetrval až do 20. 

století), historické okolnosti postavily západní Evropu na cestu, která vedla k oddělení státní a 

církevní moci. Evropská historie je historií střetání církevní a světské moci, přičemž neustálé 

změny a vývoj vyústily na křesťanském pozadí v moderní myšlení, které tvoří přirozený 

rámec moderního umění. 

Ikona byla znovuobjevena na přelomu 19. a 20. století jako autentické ruské umění. 

Domnívám se, že nikoliv ikona sama, ale její „znovuobjevení“ je neodmyslitelně spjato s 

ruským nacionalismem.  

Po zvážení argumentů, které ve prospěch ikony jako umění uvádí Uspenskij a 

argumentech, které o charakteru umění obecně uvádí nejvýznamnější evropští myslitelé – 

Hegel, Kant, či současní autoři nezatížení tradičními přístupy pravoslaví (Besançon), musíme 

dojít k závěru, že v kontextu evropského umění není pro „Uspenského ikonu“, jako umění, 

místo. 

 Tato skutečnost samozřejmě neznamená, že ikony jako umělecká díla neexistují - ať 

už v historickém kontextu, nebo v kontextu současného umění - pakliže na ně lze uplatnit 

kritéria pro umění nezbytná. 

S Uspenským však jistě lze bezezbytku souhlasit v tom, že bez hlubší znalosti  

teologie ikony nemůžeme mít k ikoně nikdy stejný vztah jako pravoslavný křesťan.  
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Recepce teologie ikony v myšlenkovém kontextu sakrálního umění Západu 
Práce je ve své první polovině shrnutím problematiky vzniku a vývoje ikon, přičemž jde  
především o  rekapitulaci historicko – teologicko filosofických souvislostí ikonoklastických 
sporů. Vlastním smyslem práce je polemika s předpoklady Leonida Uspenského, (významný 
představitel teologie ikony), které autor používá pro zdůvodnění nadřazenosti pravoslavného 
umění ve vztahu k umění Západu. Ve snaze nalézt příčiny rozdílů Východního a Západního 
umění, je připomenut historicko společenský vývoj Východu a Západu (hledisko 
sociologické, historické, ekonomické, politické), jímž jsou následně zdůvodněny i odlišnosti 
v oblasti uměleckohistorické. Práce logicky otevírá jak otázky týkající se ontologického 
statutu ikony, tak otázky týkající se podstaty a smyslu umění. 

 Jednoznačné řešení ontologického statutu ikony je v práci představeno jako sporné, 
respektive je poukázáno na existující rozpor mezi myšlením Jana Damašského a pozdějších 
představitelů východního ikonodulství.  

Otázka podstaty a smyslu umění  je v práci zodpovězena v kontextu myšlení 
předních evropských filozofů, I. Kanta a G. F. Hegela. Jejich závěry jsou v přímém protikladu 
k požadavkům, které na umění ikony vznáší pravoslaví.  
 Stanoviska Leonida Uspenského jsou  zhodnocena jako stanoviska ovlivněná ruským 
nacionálním cítěním, které od konce 19. století  proniklo také do oblasti ruského umění, 
respektive do jeho teoretické reflexe. Práce není zpochybněním existence ikony jako 
(možného) uměleckého díla. Upozorňuje nicméně, že skutečné umění zpravidla nevzniká 
v ideologickém kontextu. Takový bývá vyhrazen kýči. 
 
Theology of the Icon and its Reception in the Context of Western Sacred Art 
In the first part of the thesis, the history of the icon origin and development is summarised, 
focusing on the history of the theological controversies of the iconoclastic disputes. The main 
topic of the thesis is the polemics with the assumptions of Leonid Uspensky (prominent 
representative of the icon theology), who used the icon theology to justify the superiority of 
the Eastern art, represented by icons over the western art. 

To find the reasons for the differences in the art developmnet in the East and the 
West, the historical and sociological context is scrutinised (including sociological,historical, 
economical and political perspectives) and subsequently, the arguments substantiating these 
differences are laid down. Consequently, the questions concerning the ontological icon status 
are scrutinised as well as the questions concerning the substance and the purpose of the art.  

The concept of unique solution to the question of the ontological status of icon is 
questioned in the thesis and the antagonism between the approach of John from Damascus 
and the later representatives of eastern iconodules (iconophiles) is also discussed. 

The question of the substance and the purpose of art is defined in the thesis in line 
with the work of prominent European philosophers, I. Kant and G.F.Hegel. Their conclusions 
are in direct conflict with the art difinitions postulated by the advocates of the eastern 
orthodox art superiority.  
Leonid Uspensky´s point of view is evaluated as being significantly affected by Russian 
nationalistic sentiment, which towards the end of the 19th century also penetrated into the 
work of Russian art historians and theoreticians. The thesis does not reject the existence of the 
icon as a possible object of art. However, the fact that the real art does not have to necessarily 
originate within an ideological context is presented. Conversely, objects that originate as a 
result of an ideology are useually described as pseudo art or even as kitsch. 


