Ikona ve Slaném

Výstava ikon Antona Jaržombeka a Michaila Procenka,
které doplňují ikony z muzejních a soukromých sbírek
Vlastivědné muzeum Slaný, říjen–prosinec 2011

IKONA – OKNO DO NEBE
Cílem této historicky první výstavy ikon na Slánsku, kterou připravujeme společně
s Pravoslavnou církevní obcí v Litoměřicích, je přiblížit návštěvníkům svět současné
ikony. Právě ikoně náleží v pravoslavné církvi a spiritualitě zcela zásadní postavení.
A nelze plně pochopit pravoslavnou zbožnost, pokud nepochopíme smysl ikony. Na rozdíl od obrazů s náboženskou tématikou, jak je známe např. z renesance či baroka, je
totiž ikona technicky i esteticky posvátným uměním. Často se v této souvislosti připomínají slova sv. Basila Velikého, že když pravoslavný věřící líbá ikonu Krista, líbá
samotného Krista v nebeské slávě. Ikona tak spojuje náš pozemský svět se světem nebeským, je jakýmsi „oknem do nebe“, obrazem, skrze nějž se vztahujeme k nebeskému
předobrazu. S obrazy, které jsou formálně podobné pravoslavným ikonám, se setkáváme i v jiných církvích, třeba v katolických kostelích, hovoří se také o ikonách koptských
či arménských, ale bez zmíněného teologického a duchovního významu, na kterém
staví pravoslaví.
Estetika ikony vznikla pod vlivem helénistického, egyptského a syrského umění. Z Byzance se později rozšířila do nově christianizovaných zemí, včetně Kyjevské Rusi. Největší školy ruského ikonopisu vznikaly okolo významných kulturních center (Novgorod,
Vladimir, Suzdal, Jaroslavl, později Moskva). Za zlatý věk ruské ikony je považován
konec 14. století a století 15., kdy je toto umění spojeno s umělci, jakými byli Teofan
Řek, Andrej Rubljov († 1430) a Dionisij († kol. r. 1508).
Na slánské výstavě představujeme současnou pravoslavnou ikonu a pro porovnání vystavujeme i drobné příklady ikon z 19. století. Tradice předepisuje ikonopiscům zhotovovat ikony tak, jak tomu bylo u starých a svatých ikonografů. Opírá se při tom o rozhodnutí sedmého ekumenického koncilu (787), jenž přirovnává tvorbu ikon k hlásání
víry. Byly vypracovány pokyny pro malíře ikon, přičemž nejslavnější příručkou je
Výklad malířství z hory Athos od Dionysia z Furmy. Soubor ikonograﬁckých typů lze
nalézt v tzv. prvopisech či vzornících („podlinnik“). Nejčastějšími ikonograﬁckými náměty je Spasitel (tzv. Rukou nestvořený obraz je považován za první ikonu vůbec),
Bohorodička, svatí, andělé, křesťanské svátky (Narození Kristovo, Vzkříšení) a události z křesťanských dějin. Bezpočet ikon zdobí pravoslavné chrámy, ikony vytvářejí
ikonostasy. Jsou nedílnou součástí domovů věřících, užívají se při procesích, řada z nich
je považována za zázračné.
Literatura k dalšímu poučení F. Táborský, Ruské umění I., 1921; J. Myslivec, Ikona, 1947; J. Myslivec, Dvě studie z dějin byzantského umění, 1948; V. Lazarev, Svět
Andreje Rubleva, 1981 (zde přehledný slovník pojmů a jmen od H. Hlaváčkové);
D. S. Lichačov, V. K. Laurinová, V. A. Puškarjov, Novgorodské ikony: 12.–17. století,
1984; V. Lazarev, Styl a kultura, 1989; H. Hlaváčková (ed.), Ze sbírek Kondakovova institutu – Ikony, koptské textilie, katalog výstavy, 1995; P. A. Florenskij, Ikonostas, 2000;
E. Sendler, Ikony Krista, 2010; Tomáš Špidlík, Ikona / Několik úvah o teologii Ikony,
in: Velehrad – Řím, Modlil se tváří k východu, str. 226–236, 2011.

Michail Procenko, sv. velká mučednice Barbora,
chrám sv. Barbory v obci Debř nad Jizerou.

ANTON JARŽOMBEK, MICHAIL PROCENKO
A IKONY ZE SLÁNSKÝCH SBÍREK
ANTON JARŽOMBEK (* 1960 Moskva)
Absolvoval výtvarnou a divadelní školu
v Moskvě. Zvláštní ikonograﬁcké vzdělání
nemá, praktické znalosti nabyl v církvi; byl
duchovním dítětem o. Sergije Romanova
a stýkal se s umělci okruhu jeromonacha Zinona. Prováděl freskovou a ikonograﬁckou
výzdobu chrámů v Moskvě a na dalších místech Ruska, v USA, na Krétě a v Čechách.
Na slánské výstavě se představuje Velkým
triptychem (Nelkej nade mnou, Matko /
Vzkříšení Lazara / Políbení Jidášovo a Rukou
nestvořený obraz Spasitele). Dále zaujmou
nejen ikony sv. Sergije Radoněžského, Zvěstování Bohorodičky a sv. archanděla Michaela, ale i náčrty k novým ikonám pro chrám
v Roudnici nad Labem.

Anton Jaržombek – Kristus Imanuel uprostřed andělských sil, za oltářem
pravoslavného chrámu sv. Václava v Litoměřicích.

MICHAIL PROCENKO (* 1958 Soči)
V letech 1980–1985 studoval na malířském
učilišti K. A. Savického, později ikonopis
u A. N. Soldatova (1995–1999) a v Moskevské duchovní akademii a v mistrovské třídě
malby ikon u B. J. Chesina. Pracuje na výzdobě pravoslavných chrámů v Rusku, na Ukrajině a v Čechách. Řada ikon v soukromých
sbírkách. Ve Slaném jej představují ikony Bohorodičky Vladimirské, sv. Barbory, sv. Josefa a sv. Mikuláše.
Soubor ikon z muzejních a soukromých
slánských sbírek – sv. Mikuláš, Bohorodička
Vladimirská a dvě ikony Bohorodičky Kazanské – patrně původně pochází od Antonína
Hraběte, který působil v Moskvě jako rámař
obrazů. Bohatou kolekci maleb, včetně ikon,
přivezl po roce 1917 z Ruska do Slaného.

Michail Procenko při psaní ikony ve své
dílně na Krymu v městečku Kirovskoe.

Michail Procenko, Přesvatá Bohorodička Vladimirská, jeden z nejrozšířenějších typů Bohorodičky na
ruských ikonách.

IKONY V PRAVOSLAVNÉM CHRÁMU
SV. VÁCLAVA V LITOMĚŘICÍCH
Nový ikonostas v kostele sv. Václava v Litoměřicích představuje stejně jako v jiných pravoslavných chrámech základní prvek chrámového interiéru – odděluje prostor chrámové lodi a svatyně. Ikonostas je uprostřed otevřen tzv. královskými dveřmi, které v Litoměřicích zdobí ikony církevních otců sv. Jana Zlatoústého a sv. Basila Velikého. Po stranách se nacházejí dveře diakonské s ikonami
jáhnů-mučedníků sv. Štěpána a sv. Vavřince. Napravo od královských dveří je umístěna ikona Krista (typ Spasitel Vševládce) a nalevo
Bohorodičky eodorovské, nad královskými dveřmi ikona Eucharistie. Jejich autorem je Michail Procenko (2008), který pro tento
chrám vytvořil i ikonu titulárního světce sv. Václava a sv. Jana Křtitele. Procenkovy ikony doplnil dalšími díly Anton Jaržombek, který
zhotovil ikonu Vzkříšení Kristovo – Sestoupení do pekel a Synaxe svatých andělských sil s Kristem Emmanuelem, kde jeho mladistvost připomíná věčnost Božího slova (srv. Iz. 7,17); obě jsou umístěny za oltářem.

Kontakt: Chrám sv. Václava, Václavské náměstí 2216, 412 01 Litoměřice
duchovní správce archimandrita THDR. MARTIN MAREK KRUPICA, THD. www.pravoslavi-litomerice.cz

IKONA VELKÝCH SVÁTKŮ
Původ ikony ze Sládečkova vlastivědného
muzea v Kladně neznáme. Hlavním motivem „kladenské ikony“ je svátek Velikonoc.
V ústřední části je zpodobněno Vzkříšení
Kristovo a Nanebevstoupení Páně, ke kterému se váže vyobrazení dalších svátků pravoslavného církevního roku, a to zejména
z tzv. Dvanáctera. Dvanáctero bývá zobrazeno v tzv. svátkové řadě ikonostasu, v tomto
případě je soustředěno na okrajích hlavního
motivu ikony. Nalezneme zde vyobrazení
(číslováno po řádcích jako v knize) 1. Narození Bohorodičky, 2. Uvedení Bohorodičky do chrámu, 3. Zvěstování Bohorodičce,
4. Narození Páně, 5. Setkání Pána se Simeonem (Obětování Páně), 6. Křest Páně,
7. Vjezd Páně do Jeruzaléma, 8. Proměnění Páně, 9. Sestoupení Ducha svatého,
10. Pohostinnost Abrahámova – Svatá Trojice,
11. Zesnutí přesvaté Bohorodičky a 12. Povýšení sv. Kříže. Ikona pochází patrně z počátku 19. století.

Vedle svátkových ikon Dvanáctera umístěných na ikonostasu se
v Rusku rozšířilo vyobrazení svátkového cyklu na jednu ikonu,
přičemž počet zobrazovaných svátků byl různý. Kladenská ikona
ve svém drobnopisném pojetí, hromaděním námětů a bohatým zlacením vykazuje rysy tzv. palešské školy.

Vydal odbor kultury MěÚ Slaný u příležitosti konference Slánské rozhovory 2011 – Rusko a výstavy Ikona ve Slaném
ve Vlastivědném muzeu ve Slaném říjen–prosinec 2011 • text a koncepce výstavy Hanuš Nykl a Vladimír Přibyl
foto Jaroslav Vyšín, Vladimír Přibyl a archiv ikonopisců • graﬁcká úprava Ivo Horňák • tisk Kočka Slaný 2011

