
Univerzita Pardubice

Fakulta Filozofická

Současné koptské ikonopisectví

Mgr. Veronika Civínová

Disertační práce

 2018



Prohlašuji: 

Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které 
jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s 
tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 
Sb.,  autorský  zákon,  zejména  se  skutečností,  že  Univerzita  Pardubice  má  právo  na 
uzavření  licenční  smlouvy o  užití  této  práce  jako  školního  díla  podle  §  60  odst.  1 
autorského  zákona,  a  s  tím,  že  pokud  dojde  k  užití  této  práce  mnou  nebo  bude 
poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne 
požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a 
to podle okolností až do jejich skutečné výše. 

Beru na vědomí, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a  doplnění  dalších  zákonů (zákon o vysokých školách),  ve  znění  pozdějších 
předpisů,  a  směrnicí  Univerzity  Pardubice  č.  9/2012,  bude  práce  zveřejněna  v 
Univerzitní knihovně a prostřednictvím Digitální knihovny Univerzity Pardubice. 

V Pardubicích, dne 31. 8. 2018

                                                                                                    Mgr. Veronika Civínová



Poděkování:

Ze srdce chci poděkovat mamince a celé své rodině za trpělivost a podporu, bez které 
bych ke konci svého snažení nedošla. Mé díky za vedení práce, pomoc a přátelské rady, 
patří vedoucímu práce Doc. ThDr. Ivanu Štampachovi. Mgr. Viole Pargačové, PhD., za 
odborné  konzultace  i  psychickou  podporu.  Všem kolegům katedry  religionistiky  za 
mnoho  inspirace  a  jejich  přátelství.  Veliké  poděkování  za  pomoc  se  stylistickou 
stránkou patří Ruth Weininger. 
Zuzaně  Skálové  za  pomoc  při  orientaci  v  problematice  koptských  ikon  a  správné 
nasměrování do koptských center ikonopisu v Egyptě.

Další poděkování směřuje do Egypta. Všem mým milým koptským ale i muslimským 
přátelům. Především mniškám kláštera sv. Dimiány za jejich láskyplné přijetí a pomoc. 
Jmenovitě matce Aghabi. Metropolitnímu biskupovi Bišojovi, který mi pobyt v klášteře 
umožnil.  Dále biskupovi Jeremiášovi z Kulturního centra Koptského institutu v Káhiře 
za  veškerou  jeho  pomoc  a  že  mě  přichýlil  pod  svá  křídla.  Biskupovi  Tomášovi  v 
Anafoře  a  všem sestrám.  Dále  Heleně  Nikkanen  za  její  otevření  světa  ikonopisu  v 
Anafoře. 



Anotace

Úvodní část práce sleduje problematiku západního přístupu ke koptské církvi v kontextu 
definování  Koptů,  jako přímých potomků a dědiců starého Egypta.  Analyzuje vývoj 
takovéhoto přístupu skrze kolonizaci Egypta a její implementaci v rámci sebepochopení 
Koptů jako etnicky pojatého národa s kořeny ve starém Egyptě. V další části je ukázáno, 
jakým způsobem se tato myšlenka projevuje v  neo-koptské ikonografii  v její  praxi i 
teoretických  pojednáních  o  koptských  ikonách.  Poslední  pasáž  je  věnována 
theologickému ukotvení ikon v koptské orthodoxní církvi.  
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Annotation

The introductory part of this thesis covers the topic of the Western concept of the Coptic 
Church, in the context of the definition of the Copts as the direct successors and cultural 
heirs of Ancient Egypt. This thesis includes an analysis of the Copts as an ethnically 
defined nation from Ancient Egypt, within the context of the colonisation of Egypt. The 
second part of the thesis shows how this concept is reflected in the Coptic iconography 
– both in theory and in practice. The last part covers the theological aspects of Coptic 
iconography in the Coptic Orthodox Church.
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1. Úvod

1.1. Uvedení a metoda

1.1.1.Terénní výzkum v Egyptě v letech 2014 a 2015

Terénní  výzkum  jsem  vedla  metodou  zúčastněného  pozorování  a  rozhovorů.  Při 
výzkumu  jsem  vedla  rozhovory  jak  s  ikonografy,  tak  biskupy,  knězi,  mniškami  a 
mnichy. Rozhovory nebylo možné nahrávat, proto jsem si pořizovala písemný záznam 
až po jejich skončení. 
Během výzkumu jsem se soustředila na centra, ve kterých je praktikována  neo-koptská 
iknografie: 
Koptský institut v Káhiře, ve kterém se nachází ikonografická dílna zakladatele  neo-
koptské ikonografie Izák Fanús. Dalším důležitým centrem neo-koptské ikonografie je 
ženský kontemplativní klášter sv. Dimiány v  Belqás. Významným centrem, ve kterém 
se ale již nepěstuje přímo neo-koptský ikonopis, ale jiná varianta současného koptského 
ikonopisu,  je  Anafora  (Coptic  Retreat  Centre),  která  se  nachází  mezi  Káhirou  a 
Alexandrií.  Mimo zmiňovaných jsem navštívila většinu klášterů.  Důležitým zdrojem 
pro mé téma byl rozhovor s mnichem Serafímem v klášteře v Barámús ve Wádí Natrún. 
Serafím je autorem arabské publikace o ikonách a jejich duchovním významu. Tato 
publikace je také důležitým zdrojem pro pasáž týkající se ikony a její theologie.   

Klášter sv. Dimiány v Belqás

Důležitou součástí výzkumu byl několika týdenní pobyt v kontemplativním klášteře sv. 
Dimiány, ve kterém jsem od metropolitního biskupa Bišoje získala povolení k časově 
neomezenému pobytu a přístupem do všech jeho částí.  Metroplita  Bišoj mi věnoval 
několik rozhovorů k tématu ikon a orthodoxii v jejich symbolice, kterou ve vztahu k 
ikonám velmi zdůrazňuje. Zde mne mnišky zasvětily nejen do symboliky a důležitých 
theologických aspektů ikonografie, ale i do ikonopisecké praxe. Vzhledem k tomu, že si 
kvůli pokoře nepřejí být mnišky jmenovány, budu v práci odkazovat pouze na klášter. 
Fotografický materiál také nebude ze stejného důvodu obsahovat mnišky při práci. 

Anafora

Dalším stěžejním místem pro výzkum byla zmiňovaná Anafora, ve které jsem také vždy 
strávila několik týdnů. V Anafoře je vedoucí ikonopisecké dílny holandská restaurátorka 
ikon Helena Nikkanen. Zde také probíhá malba ikon  a nástěnných zobrazení v novém 
chrámu. Díky čemuž jsem mohla být přítomna při procesu jejich výroby. Biskup Tomáš, 
v jehož kompetenci je Anafora, byl také důležitým respondentem ohledně theologického 
zakotvení ikon a především její spirituální roviny.

Koptský institut

V Koptském Institutu  jsem vedla  rozhovory  s  místními  ikonografy  při  jejich  práci. 
Důležité byly rozhovory s Nancy Mikhael, která se mi měla možnost věnovat. Zde jsem 
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také vedla rozhovor s Ashrafem Sadekem, který je autorem stěžejních publikací o neo-
koptských ikonách  a  byl  přítelem  Izáka  Fanúse.  V  rámci  Koptského  orthodoxního 
kulturního centra jsem měla možnost hovořit s biskupem Jeremiášem, jenž stojí v jeho 
čele. Biskup Jeremiáš mi také umožnil návštěvu kláštera sv. Mína (Sv. Menas), v době 
svátku světce. Také jsem díky němu mohla uskutečnit návštěvu Horního Egypta a jeho 
klášterů.  V Horním Egyptě  jsem ale  vzhledem k bezpečnostní  situaci  mohla  strávit 
pouze omezený čas. 

Londýn (r. 2014)
V Londýně jsem vedla rozhovor s ikonopiscem Fadi Mikhailem, který se také věnuje 
neo-koptskému ikonopisu a učil se u Izáka Fanúse. 

1.1.2.Vybrané pojmy a jak budou v práci užívány

V práci používám pojmy ikonopis/ikonografie a „psaní ikon“ (nikoli jejich malba) jako 
vyjádření  odlišení  od  sekulární  malby,  tato  terminologie  (jež  má  původ  v  ruském 
pravoslaví) se ve většině případů mezi orthodoxními ikonografy ustálila. Výjimku tvoří 
případy překladů, kde je užita „malba ikon“. 

Pro zobrazení ikon, či náboženských obrazů v realistickém stylu se zažil pojem تصويرى 
"taswírí“ (fotografické), v textu bude  proto užíván v tomto smyslu jako pojem.taswírí“ (fotografické), v textu bude  proto užíván v tomto smyslu jako pojem.

Pro název koptské církve používám překlad názvu, který užívají sami Koptové tedy, 
Koptská orthodoxní církev. 

Koptové – s velkým počátečním písmenem jsou psání, jedná-li se v textu o zdůraznění 
národa. 
Národ je v textu užíván v kontextu jeho etnického pojetí.
 
Pojem orthodoxní  církev či  církve  jsou v textu užívány obecně pro pravoslavné,  či 
východní církve. 

Pojem pravoslaví ponechávám pro církve slovanské provenience. 

Jména staroegyptských bohů jsou psány podle Ilustrované encyklopedie starého Egypta1 
(například Eset, Hor, Sutech apod.) Jedná-li se v textu o řecko-římské období, pak je 
užíváno řeckého přepisu (například Isis, Horus, Anubis a pod.). Výjimku tvoří citáty, ve 
kterých je zachována podoba originálu.

Theologie, nauka a doktríny, jsou v kapitolách, které nejsou přímo věnovány theologii 
ikon  (poslední  část),  užívány  nikoli  jako  disciplína  v  křesťanských  církvích,  ale 
odkazuje k nauce a učení, které je charakteristické pro křesťanské myšlení a světonázor. 

Protestantismus či katolicismus je užíváno jako obecný termín.  

Pro běžně užívané místní názvy (Káhira a pod.)  ponechávám české znění. Stejně tak 
pro jména, pro která je v ekvivalent v českém jazyce (Jeremiáš, Tomáš apod.)

1 L. Bareš, B. Vachala, M. Verner, Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta, Praha: 1997
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Pro koptského patriarchu,  používám pojem papež,  jako variantu překladu koptského 
oslovení. 

Literatura primárně k současnému koptskému ikonopisu a výkladu koptských 
ikon:

Nejdůležitějším zdrojem jsou publikace Ashrafa a Bernadette Sadek. 
Od roku 1976 vychází sborníky Le Monde Copte,  realizované pod vedením Ashrafa a 
Bernadette  Sadek,  které  se  věnují  historii,  kultuře,  spiritualitě  a  současnému životu 
Koptů.  Některé  jsou  speciálně  věnovány  pouze  koptským ikonám a  neo-koptskému 
ikonopisu (L’icône copte, tome 1,   L’icône copte dans l’histoire.  Le Monde Copte 18, 
L’icône  copte, tome  2, L’icône  copte  contemporaine.  Le  Monde  Copte N°  19  a 
L'incarnation de la lumière: le renouveau iconographique copte à travers l'oeuvre de  
Isaac Fanous. Le Monde Copte  N° 29-31). Články jsou psány jak akademiky, tak ale 
také církevními autoritami. Proto se také jedná o zdroj, který lze chápat na pomezí mezi 
primární a sekundární literaturou.
Další prací, která se věnuje přímo neo-koptskémi konopisu je disertační práce: René, 
Stéphane. Coptic Iconography. Royal College of Art PhD theses.

Dále  práce  mnicha  Serafíma  Al-Baramúsí  (Ikona  filosofie  ducha  –  v  arabštině) z 
kláštera Al-Baramús ve Wádí Natrún. 
Doktor Raʼúf Habíb, (Koptské ikony – v arabštině), ve které se také věnuje koptským 
ikonám a významu jejich symboliky. 
M. Ishak Fayek,  The Coptic Holy Icon  Bilingvní (arabsko-anglická) publikace. 
Zakaria Wahaba, Coptic Icons, Their History and Spiritual Significance. 

Otec  Markos  Hanna  -   Introducing  the  Doctrines  and  Beliefs  of  the  Holy  Coptic  
Orthodox Church of Alexandria, Egypt; What Coptic Orthodox Christians Believe. 
Dalším zdrojem ke koptským  ikonám je otec Tadros Jákob Malaty a jeho publikace, ve 
kterých se nachází pasáže věnované koptským ikonám -  Church, the House of God  a 
Introduction to the Coptic Church.
Bishoy Marcus. - St. Mary Through an Iconographers eye. 
Důležité místo také mají texty, které jsou určeny pro výuku v nědělních školách - Father 
Rueiss  Awad.  The Coptic  Orthodox Patriarchate  St.  George  and St.  Rueiss  Church  
Sunday School Program. Tyto texty jsou určeny pro výuku v diaspoře, v Egyptě samém 
se učební texty (pokud je mi známo) ikonám nevěnují. 
Papež Šenúda III. Komparativní theologie:  obrazy a ikony (kap.) 90 (dostupné on-line 
jak v arabské tak anglické verzi)

Definice slova Kopt:

„Substantivum Kopt a adjektivum koptský (arab. qibtí) sloužilo jako arabské označení  
teritoria, tzn. Egypta, které bylo dobyto arabskými vojsky roku 641 a jeho obyvatel, tzn.  
Egypťanů. Arabský termín qibtí či qibt byl pravděpodobně vytvořen na základě řeckého  
označení  Egypta  Aigyptos.  Arabština  v  písemné  podobě  většinou  nezaznamenává  
samohlásky, z řeckého termínu byly do arabštiny převedeny pouze souhlásky, vytvářející  
kořen slova G-P-T, jehož fonetickou variantou je Q-B-T.“2 Slovo  Aigptos/Aigptoi (ř.) 

2 Pargačová, Viola. Identita a základní náboženské orientace egyptských Koptů, Disertační práce, s. 74.
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posléze  qibt (ar.)  má  mít  původ  ve  staroegyptském  slově  Het-ka-Ptah –  božský 
dům/chrám  Ptahova  Ka,  podle  chrámu  boha  Ptaha  v Memfidě,  tímto  slovem  pak 
nazývali Řekové všechny Egypťany a dalo též vzniknout jménu Egypt. Pojmenování 
Kopt tedy bylo míněno pro všechny Egypťany až do dob, kdy v Egyptě zůstali jako 
Egypťané  pouze  křesťané  (přinejmenším  oficiálně),  proto  pak  získává  tento  pojem 
význam „egyptský křesťan“.3

1.2. Co je současný koptský ikonopis? 

„Jedná se o umění, které se v Egyptě zrodilo ve dvacátém století, a spojuje v sobě staré  
hodnoty  a  formy  národního  a  uměleckého  projevu  v  rámci  spirituality  a  tradic  
apoštolské orthodoxní církve v Alexandrii.“4 

O současném koptském ikonopisu bude v práci pojednáno na dvou hlavních rovinách, 
které  vyplývají  již  z  názvu  –  specifičnost  vycházející  z  jeho  národního  aspektu 
(chápaného na etnickém základě) a theologická rovina, která ikonu definuje. 

Co je současná koptská ikona a Neo-koptský kánon.
Jedná se o ikonopis, který byl „znovuzrozen“ v pol. 20. století v Egyptě (po období 
zániku ikongrafie a jejího nahrazení naivně realistickými náboženskými obrazy, jaké 
známe z tisků katolických „svatých obrázků“). 

Jeho charakteristiky: 
1) Potřeba vytvoření ikonpiseckého kánonu (na podobných základech, jako je tomu u 
ikon jiných orthodoxních církví).
2) Potřeba zřetelného vyjádření „koptské specifičnosti“ (vyjádření jeho „koptskosti“ v 
národním pojetí – jako vědomé navázání na staroegyptskou kulturu).
3) Potřeba postupného ustálení a kodifikace významů jeho výraziva a také ambice stát 
se oficiálním ikonopisem Koptské orthodoxní církve.  
4) Je nejvíce rozšířen v koptské diaspoře na Západě. V Egyptě samotném nesehrává 
dominantní úlohu. 

1.3. Současný koptský ikonopis – uvedení do tématu

Uvedení do hlavní linie a otázek následujícího textu můžeme začít skrze název samotný. 
Jedná  se  o  současný  stav  ikonografie  v  Egyptě. Jaká  je  tedy  současná  situace  v 
ikonopisu koptské církve v Egyptě? Existuje zde několik základních směrů, se kterými 
se lze v Egyptě setkat (se všemi obvykle v rámci stejného chrámu). V chrámech lze 
vidět historické (již v mnoha případech zrestaurované) ikony rozdílných stylistických 
typů a z různých období. Vedle nich nalezneme náboženské obrazy,5 jež navazují na 

3 Cannuyer, Christian. Coptic Egypt: the Christians of the Nile. London:Themes and Hudson,, 2001 s. 
15.

4 Le Monde Copte, Vers un art copte contemporain, Compte rendu de la thése de Mme Ascott par B. 
Sadek. s. 15.

5 Kvůli rozlišení budu v textu používat náboženský obraz v kontextu odlišení západního stylistického 
vyjádření od ikon, které podléhají  orthodoxnímu navazování na kánon a podléhá i ve své tvorbě 
specifickým způsobům jejich vytváření. 
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naivně realistické znázorňování, se kterým se setkáváme v Evropě nejčastěji v podobě 
katolických „svatých obrázků“ - tzv. taswírí.6 V některých případech se jedná dokonce i 
o tisk, nakonec ale také s moderními ikonami. Ikonopis, který má počátky v polovině 
20.  stol.  má  několik  podob.  Nejrozšířenějším  je  tzv.  neo-koptská škola7,  která  byla 
založena Izákem Fanúsem. Lze se však setkat také s ikonami vycházejícími z práce 
Budur  Latif  a  Júsuf  Nasíf,  jež  dobově  odpovídají  neo-koptskému ikonopisu.  Jinou 
variantu současného ikonopisu v Egyptě je  také například dílna v Anafoře,  u níž je 
zřetelná jiná linie pojetí koptských ikon a která navazuje výrazněji na historické koptské 
ikony, než by usilovala o návaznost na starý Egypt. Pro naší práci budou hlavní  neo-
koptské ikony a ikonopis, a to jednak pro jejich největší rozšířenost a za druhé pro jejich 
ambici stát se oficiálním ikonopisem Koptské orthodoxní církve.  

Tuto  současnou  situaci  lze  uchopit  jako  výsledek  konkrétních  historických  procesů. 
Situace,  na  kterou  neo-koptský ikonopis  (stejně  jako  i  jiné  varianty  současného 
koptského  ikonopisu)  reaguje,  byla  bez  nadsázky  neexistence  ikonografie  v  Egyptě 
(respektive její vymizení). Po období ikonopiseckého vzmachu v průběhu 18. století, z 
něhož  pocházejí  známé práce  Juhanná al-Armání  a  Ibrahíma an-Násich  a  Anastasie 
Rúmí, malba ikon v Egyptě skončila. Ikony a jejich tvorba byla nahrazena zmiňovanými 
ikonami taswírí, jež následují západní realismus. Co tuto situaci způsobilo? Již na první 
pohled je zřetelný vliv  Západu.  Jak ale chápat vliv  Západu? Jinými slovy, co vedlo 
koptské  křesťany  k  opuštění  stávající   ikonografie  a  její  nahrazení  západním 
ztvárněním? Otázka neleží v nahrazení jednoho stylistického vyjádření jiným stylem 
(realistickým).  Inkorporace   různorodých  vizuálních  vyjádření  a  proměny  stylů  v 
historii koptských ikon je velmi typické.8 Hlavním faktem je, že zvítězilo  to umělecké 
ztvárnění,  které kopíruje a uzpůsobuje svým potřebám právě  západní realismus.  Jak 
tedy uchopit západní vliv na koptskou církev? 

Zde se dostáváme na půdu západní misie,9 orientalismu a kolonialismu. Kolonialismus a 
orientalismus, jak jej známe z práce E. Saída, který jako důležitý moment chápe otázku 
moci koloniálních mocností a její propojení s akademickým přístupem k  Orientu, jež 
podobu  Orientu utváří,  nám příliš v pochopení situace nepomůže. Stejně ani přístup 
postkoloniálních  studií.  Se  zajímavějším  způsobem  přístupu  ke  kolonialismu  a 
koloniálnímu vědomí lze seznámit v pracích S. N. Balagangadhary. Jeho práce vychází 
ze  studia  západního způsobu myšlení  a  pořádání  světa,  které  stojí  na  křesťanských 
předpokladech jeho chápání. 

Jak se projevuje koloniální vědomí? Jedním ze základních kamenů západního „myšlení 
jiného“ je  popis „jiného“ skrze sebe sama, skrze svou situaci a problémy, které jsou 
hybatelem jeho vlastního prostředí. Jádro problému se ale nachází v tom, že takovýto 
popis byl pokládán za objektivní – reálný a pravdivý. Popis, který Západ vytváří, je pak 
přejímán jako objektivní těmi,  kdo jsou kolonizováni; přijímají  jej „za svůj“. Tak je 
běžné, že se lidé původně kolonizovaných zemí učí (doslova v rámci školství) o sobě 

6  ar. „fotografické“. S tímto pojmem se lze setkávat při popisu tohoto typu znázorňování v تصويرى 
Egyptě. V tomto smyslu bude pojem taswírí používán dále v práci.

7 Pojem neo-koptská škola, neo-koptský ikonopis budu užívat kvůli zřetelnému pojmovému odlišování 
od jiných typů současné ikonografie v kontextu s ikonopisem, který založil Izák Fanús. Někdy se v  
publikacích také používá Fanúsova škola.

8 Spojení koptská ikona bude užíváno ve smyslu ikon, které nalezly své místo v chrámech a životě 
koptské církve a nikoli ve smyslu původu ikon samotných či jejich autorů. 

9 Ve smyslu jak působení katolické církve, tak působení různých církví protestantských. 
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sama,  své kultuře,  historii,  náboženství,  skrze popisy  Západu a západním způsobem 
(západní věda se stala nakonec jedinou možnou vědou, kterou lze pěstovat).

Jaký tedy byl  západní popis  Egypta, Egypťanů a konkrétně Koptů? Zde se setkáme s 
dvojím přístupem (který se částečně doplňoval, částečně na sebe navazoval). Prvním je 
popis „moderního“ Egypta (tedy především období 19. stol. a počátku 20. století) ve 
velmi podobných konotacích, s jakými se setkáváme obecně v popisech celého Orientu. 
Jedním  je  rovina  kritiky;  Egypťané  (muslimové  i  křesťané)  jsou  popisováni  jako: 
nemorální,  nevzdělaní,  nespolehliví,  pověrčiví,  zatvrzelí  atd.  Koptové jsou  pak  v 
prvních  textech  od  muslimů  k  nerozeznání.  Dovolíme-li  si  jistou  dávku 
zjednodušujícího  zobecnění,  tak  důvody  pro  všechny  tyto  negativní  vlastnosti 
koptských  křesťanů  jsou  spatřovány  v  jejich  „monofyzitské herezi“,  popřípadě  (ve 
shovívavějších  verzích)  v  jejich  dlouhodobém  životě  pod  nadvládou  nemorálních, 
nevzdělaných,  pověrčivých  atd.  muslimů.  V  kontextu  koptských  ikon  a  západního 
přístupu k nim (v období 19. a počátku 20. století), se setkáváme s dvojím „útokem“. 
Prvním je vliv protestantské misie, která s sebou přinesla otázku idolatrie. V kontextu 
ovlivnění protestantskou misií je také chápán ikonoklastický počin papeže Kyrilla IV., 
který měl nechat spálit ikony před katedrálou sv. Marka, aby zamezil  idolatrii, jíž se 
měli  věřící  dopouštět.  Druhým  je  obvyklé  sekulární  hodnocení  koptských  ikon, 
především v  jejich  podobě  z  18.  stol.,  jako  esteticky  bezcenných.  Oceňované  byly 
koptské tapisérie a textilie vůbec, (z nichž také nejvíce nalezlo své místo v evropských 
muzeích  a  soukromých  sbírkách).  Také  řezbářské  umění,  mozaiky,  či  obklady  byly 
ceněné pro své precizní  vyvedení  vzorů a  vůbec  ornamentika,  například  na  stěnách 
oddělující  oltář  (dnes na ikonostasech)10.  Pozitivní  pozornosti  se pozvolna dostávalo 
historickým koptským ikonám, „moderní ikony“ byly hodnoceny jako „mazanice“11. 

Pozitivní popisy  Orientu obecně a Egypta a Koptů konkrétně, spočívají především v 
minulosti.  Buďto  je  možné  nacházet  nějaké  pozitivní  aspekty  popisů  například  ve 
středověké arabské filosofii (té, která je podobná a byla inspirací pro evropskou kulturu) 
a  podobně,  nebo  především  v  dávnější  minulosti  starověkého  Egypta.  V  případě 
koptských křesťanů dále přichází představa Koptů jako přímých potomků starověkých 
Egypťanů, popřípadě koptské církve, jako „živoucí relikvie raného křesťanství“.

Jaký  je  starověký  Egypt  z  hlediska  Západu? Starověký  Egypt  získal  v  evropském 
myšlení (společně s jeho studiem) postavení „moudrého Egypta“,  veliké civilizace a 
kultury, postavené na rozvinutém náboženství. Evropa spolu se Spojenými státy zažila v 
době  velkých  nálezů  ve  spojení  s  rozluštěním hieroglyfů  vzmach  fascinace  starým 
Egyptem –  egyptománii12.  „Dědictví starého Egypta“ – v jeho pozitivních rysech, si 
nárokovala Evropa (jak kulturně tak i doslovně a „hmotně“ v jeho památkách). V době 
převzetí  Egypta do rukou Egypťanů si  Egypťané „převzali“  zpět  také  staroegyptské 
dědictví.  Ve  své  politické  verzi  se  objevuje  v  podobě faraonismu,13 který  měl  být 
prvkem na kterém by bylo možno budovat národní egyptský stát.  V tomto kontextu 
získala na důležitosti myšlenka, že „pravými dědici“ jsou Koptové (v důsledku rasového 

10 Příkladem mohou být popisy Butlera (The Ancient Coptic Churches of Egypt., 1884).
11 Viz např. Butcher. (The Story of the Church of Egypt, 1897).
12 Jak  ji  popisuje  již  značné  množství  badatelů.  U  nás  se  tomuto  fenoménu  věnuje  například  H.  

Navrátilová, R. Míšek (Egyptian revival in Bohemia 1850-1920. Orientalism and egyptomania in  
Czech lands).

13 Tzv. faraonismus, (arab. al-fir'aunija), hlásal názor, že Egypťané nejsou etnicky Arabové, ale potomci 
obyvatel starověkého Egypta. (Viola Pargačová, Identita a základní náboženské orientace egyptských  
Koptů, s. 64.)
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- posléze etnického příbuzenství se starými Egypťany). Tuto ideu pak sdíleli akademici 
a byla přijata i Kopty. Vyvstává otázka, jak se „dědictví“ u Koptů projevuje; kde lze 
vidět jejich „následnictví“. Zde se setkáváme s proměnou popisu Koptů, kteří začínají 
vykazovat jiné rysy. Vzhledem k tomu, že jsou už „prokázanými dědici“, popisy Koptů 
- fyziognomií počínaje, přes mentalitu, ale také například i přístup k ženám, (jež mají 
mít mnohem větší svobodu, než jejich muslimské protějšky), morálku atd., poukazují na 
podobnost se starými Egypťany. Na těchto popisech je důležité, že Koptové v nich skrze 
podobnost  získávají  také  pozitivní  vlastnosti.  Tak  Koptové  získali  pozici  “živoucí 
relikvie starých Egypťanů“. 

Takto se dostáváme k druhé části práce, kterou je současný ikonopis jako koptský. Pro 
současný  koptský  ikonopis (jako  obrodu  ikonografie  v  Egyptě)  je  charakteristická 
potřeba zdůraznění návaznosti na starověký Egypt. „Koptskost“ bývá formulována přes 
sebeidentifikaci Koptů jako národa. Národ musí mít společné prvky; ve všech případech 
definování národa na etnickém původě se setkáme se společným jazykem, společnou 
kulturou,  společnou historií,  společným prostorem.  Dalším prvkem je  také  společné 
náboženství. Kořeny všech těchto společných prvků se mají  nacházet ve starověkém 
Egyptě. 

Neo-koptský ikonopis lze chápat jako jednou z variant na toto téma. Fanús se při tvorbě 
ikonografického stylu obracel ke staroegyptskému umění a zároveň se pokoušel nalézt 
stejné prvky ve formálně rozmanitých ikonách koptské církve, pocházejících z různých 
historických období. Kde jsou tedy nacházeny prvky propojující staroegyptské dědictví 
s koptskými ikonami? Jednou odpovědí jsou „portréty mumií“ (či „fajjúmské portréty“). 
Zde se skrze podobnost ve stylu a technice hledají kořeny křesťanských ikon. Dalšími je 
množství symbolů a formálních typů, které jsou podobné v staroegyptském ztvárňování 
a v ikonografii. Neo-koptský ikonopis, společně s ikonopisem, který zakládali současníci 
Faúse, Budur Latif a Júsuf Nasích, zdůrazňují ve svých ikonách také zakomponování do 
egyptských reálií. 

Dále ale také nacházíme i symboliku, kterou odvozují ze staroegyptského kulturního 
okruhu a jež v některých případech mají přímo odkazovat na staroegyptské náboženství 
(nejznámějším příkladem je  symbol  anch,  který  byl  koptskými  křesťany  přijat).  Ve 
výkladech neo-koptské ikonografie nacházíme interpretace takovýchto propojení, které 
stojí  na  předpokladu  podobnosti  či  dokonce  totožnosti  symbolických  či  duchovních 
významů prvků staroegyptského náboženství s křesťanstvím. 

Jak  je  možné  nacházet  kontinuitu  staroegyptských  tradic  a  křesťanství.  Vědecká 
pojednání i theologické práce se tak do jisté míry shodují v kontinuitě některých prvků. 
I v rámci kunsthistorie či egyptologie se setkáváme s hledáním počátků některých prvků 
křesťanské  ikonografie  v  zobrazeních  ve  staroegyptských  chrámech  a  hrobkách. 
Náboženství starého Egypta má také vykazovat podobnosti s křesťanstvím a jsou v něm 
nacházeny i  počátky některých křesťanských prvků. Tak například mýtus Usira jako 
vegetačního božstva, jež se stal soudcem zesnulých měl být předchůdce Krista. Nebo 
postava  faraona,  který  měl  být  vtělením boha  měl  být  předobrazem Krista,  jakožto 
vtěleného Boha14. V koptské církvi se toto téma objevuje v kontextu hledání podobnosti 
a  v  theologickém výkladu  staroegyptského  náboženství  jako  předzvěsti  křesťanství. 
Staroegyptské „náboženství“ získalo pozici jistého „proto-evangelia“, které známe již z 
výkladů  církevních  otců.  Obdobně  jako  v  raném  křesťanství  i  zde  vidíme  hledání 

14 Viz např. Krejčí, Vodáková, Olga. Křesťanská Levanta, Blízkovýchodní cesty křesťanské zvěsti, s. 19.
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známek křesťanské zvěsti v jiných kulturách, filosofii, ale například i mudrců z Indie, 
jak je tomu například u Klementa Alexnadrijského nebo Justina Martyra či jako Logos 
spermatikos či praeparatio evangelica u Eusébia. Odpověď na pronásledování křesťanů 
a  vysvětlení  „nového  náboženství“  lze  v  křesťanské  apologetice  najít  ve  dvou 
způsobech  vztahování  se  k  „pohanským  náboženstvím“:  buďto  jsou  označena  za 
„uctívače ďábla“, nebo jsou některé z jejich prvků vykládány jako podobné křesťanství, 
a tedy jako důkaz starobylosti, pravosti a univerzality křesťanského učení. Na stejném 
principu pak staví různá theologická pojednání koptských theologů o „semínkách Logu“ 
ve  starém Egyptě.  V tomto kontextu  tak  byla  „koptskost“  skrze  návaznost  na starý 
Egypt, jež původně přineslo západní myšlení, zakomponována do theologického rámce. 
Je ale starý Egypt  pojímán obecně jako „kolébka“ Koptů všemi příslušníky koptské 
církve? V klášteře sv. Dimiány, kde se mnišky věnují ikonopisu neo-koptského stylu, je 
tato myšlenka radikálně odmítána. Zde je starý Egypt vnímán jako „pohanský“ a jako 
modloslužebníci byli staří Egypťané „uctívači ďábla“. Bez zajímavosti není ani to, že 
tato představa není překážkou psaní ikon v  neo-koptském kánonu. Symboly a prvky, 
které jsou jinými ikonografy (například v Koptském institutu či v Londýně) a Fanúsem 
samým vykládány v návaznosti  na  starý Egypt,  jsou  zde  interpretovány pouze  jako 
zakomponování do egyptského prostředí, jako součást krajiny, či čistě v křesťanských 
konotacích. 

Ikona bez theologie není ikonou, ale obrazem s náboženským tématem. Jinak řečeno, 
ikonopis  je  sám o  sobě  chápán  jako  „theologie  v  barvách“.  V této  pasáži  se  proto 
zaměříme na thelogické aspekty ikon. Jak se formovalo místo ikony v orthodoxii? Skrze 
dogmatiku  vycházející  z  ekumenických koncilů.  V orthodoxní  theologii  je  dogma o 
ikonách výsledkem boje mezi  ikonoduly a  ikonoklasty. Celá argumentace se odehrává 
skrze  christologii  a  jako  pokračování  christologických  sporů.  Tak  je  v  orthodoxii 
chápáno  „vítězství  ikon“  vítězstvím  pravé  orthodoxní  christologie.  Ikonoklasmus je 
důsledkem  heretického  chápání  vztahů  přirozeností  Krista.  Jedním  ze  zdrojů 
ikonoklasmu je v rámci orthodoxních textů také monofyzitismus. 

Jakou má ikona v Koptské orthodoxní církvi dogmatickou pozici vzhledem k tomu, že 
se tato církev od ostatního křesťanstva oddělila již  před ikonoklastickými boji? Zde 
bude pojednáno o historii theologického uchopení ikon v Egyptě. Obecně lze říci, že 
ikony  měly  a  mají  v  koptské  církvi  stejné  postavení  jako  v  ostatních  orthodoxních 
církvích. Pouze je zde jejich ctění postaveno více na tradici, než na potřebě argumentace 
skrze christologická vymezení. V kontextu vymezování se vůči nařčení z idolatrie ze 
strany protestantských misionářů a v rámci ekumenických dialogů, kterých se Koptská 
orthodoxní církve účastní, vyvstala potřeba vyjádřit se k dogmatickému zakotvení ikon 
v koptské církvi.  
   
V  orthodoxních  církvích  vzniklo  veliké  množství  filosoficko-theologických  textů  k 
ikonám a ikonopisu.  Toto se o situaci v koptské církvi říci nedá, ale postupně se právě s 
návratem  ikonpisu  do  Egypta  začínají  objevovat  i  obdobné  filosoficko-thoelogické 
práce. Vzhledem k ohromnému rozsahu prací takovéhoto typu z jiných orthodoxních 
církví se zde zaměříme jen na ty, které psali koptští autoři.
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2. Kolonialismus a Koptové

2.1. Uvedení

Západní misie společně s mocenskou nadvládou evropských zemí v Egyptě přinesla 
některé důležité prvky pro sebedefinování Koptů jako národa (na etnickém základě). 
Zároveň také přinesla mnoho impulzů pro změny v koptské církvi. Jedna ze změn se 
týkala i koptské ikonografie. Pro pochopení souvislostí těchto změn, je důležité podívat 
se na způsob, jakým se vliv  Západu projevoval. Klíčovým obdobím je proto období 
vlivu koloniálních mocností a to, jakým způsobem se kolonialismus a s ním související 
orientalismus projevuje  a  o  čem  vypovídá.  Hlavní  postavou  spojenou  se  studiem 
propojení  orientalistického bádání  s  mocenskou politikou kolonizačních mocností  ve 
spojení  se západní  kulturou je  E.  Said.  Postkoloniální  kritika západního uchopování 
jiných  kultur  je  výrazně  inspirována  jeho  prací  „Orientalismus“.  V této  práci  Said 
otevřel témata a charakteristické přístupy západních vědců při popisech a interpretacích 
Orientu. Poukazuje na problematičnost objektivity vědeckých teorií, které samy vytváří 
specifický diskurz, ve kterém se pojem  Orientu utváří především jako obraz  Západu 
samého.   

Said  se  zaměřuje především na myšlenku propojování  vědy a moci  eurocentrického 
přístupu k „jinému“ a k „jinakosti“  kultur.  Tento  přístup lze sledovat  nejen  v rámci 
politického působení kolonialistů v politicko-ekonomické sféře, ale právě i ve vytváření 
Orientu jako  reálné  entity,  která  je  orientalisty,  historiky,  antropology  a  dalšími 
humanitními vědci studována. 

Dalším  důvodem  pro  zdůraznění  této  vnějškovosti  je  mé  přesvědčení,  že  předmětem 
kulturního  diskursu  a  výměny  názorů  v  rámci  dané  kultury  je  obvykle  nikoli  jakási 
objektivní  „pravda“,  ale  právě  různé  typy  podobných  reprezentací.  […]  Právě  tímto 
způsobem získává  orientalistický  text  své  dominantní  postavení  a  současně  se  Orientu 
vzdaluje; za svou logiku a smysl pak vděčí spíše Západu a rozličným technikám zobrazení, 
které Orient v příslušném diskursu zviditelňují a zpřístupňují.15 

Said tedy poukazuje na to, že  Orient je především západním konstruktem, který pak 
získává své místo v západní vědě, díky níž se pak stává „reálným“. Jinými slovy, jedná 
se o simulakrum, jež získává svou „reálnost“ v rámci západního diskursu a které je dále 
tradováno.  Své místo má tedy jen v rámci  evropského (popřípadě euro-amerického) 
politického  a  vědeckého  diskursu.  „Orientalismus  reagoval  spíše  na  kulturu,  jejímž  
produktem byl, než na domnělý objekt svého zájmu, který byl ovšem stejného původu.“16 
Ve své práci Said dále rozpracovává, jak se obraz Orientu a Orientálce vytvářel. Jinými 
slovy, jaké stereotypy o Orientu a jeho obyvatelích vznikaly. Ty lze shrnout v několika 
bodech. 

2.1.1.Orientálec jako negativní obraz Zápaďana

Typ (či stereotyp) Orientálce je negativem postavy západního člověka s jeho typickými 
vlastnostmi a schopnostmi. Postavení „západního bílého muže“ je pak se samozřejmostí 

15 E. W. Said, Orientalismus, Západní koncepce Orientu, 2008, s. 33.
16 Tamtéž, s. 34.
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chápáno  tak,  že:  „Pouhá  barva  pleti  automaticky  poskytuje  nadřazené  ontologické  
postavení  a  nemalou  moc  nad  většinou  obydleného  světa.“17 „Naše  hodnoty  byly  
liberální, humánní a ty pravé; opíraly se o tradici krásné literatury, osvíceného vzdělání  
a racionálního výzkumu […].“18 

Na  druhou  stranu  Orientálec získává  charakteristické  rysy  jako  člověk  iracionální, 
neschopný logického uvažování, v mnoha případech také prolhaný a vůbec nemorální a 
celkově zaostalý.  Arabská (a vůbec  orientální)  kultura také bývá popisována jako v 
nebývalém úpadku, jisté ztuhlosti a neschopnosti přijmout racionální pokrok. Na těchto 
popisech se shodují cestovatelé i politická reprezentace včetně misionářů.

Nedostatek  přesnosti,  jenž mnohdy přechází  přímo v prolhanost,  je  v  podstatě hlavním 
rysem orientální povahy. […] Mysli orientálce, podobně jako jeho pitoreskní ulici, naopak 
[na rozdíl od „západního muže“] zoufale chybí symetrie. Jeho uvažování odpovídá tomu 
nejlajdáčtějšímu popisu. I když středověcí Arabové ovládali na jisté vyšší úrovni umění  
dialektiky, logické uvažování jejich potomků je mimořádně zaostalé. Často nejsou schopni 
vyvodit  ty  nejzřejmější  důsledky  z  jednoduchých  premis,  které  přijmou  za  pravdivé. 
Pokuste  se  přimět  obyčejného  Egypťana  k  jednoduchému  faktickému  výroku;  jeho 
vysvětlení bude nejspíš zdlouhavé a velmi nepřehledné. Než se vypovídá, několikrát stačí 
popřít, co sám předtím řekl. I při velmi mírném křížovém výslechu se často zhroutí.19  

Tento obraz pak dotváří orientalisté skrze vědecké kategorizace na základě jazyka a jeho 
typů,  posléze  psychologické,  biologické  či  kulturní,  geografické  teoretické  přístupy, 
včetně aplikace vývojové teorie na vývoj člověka v  hledání biologicko-vývojových 
determinantů.  Základní  pojetí  Orientálce,  jako  člověka  zaostalého,  neschopného 
racionálních  úvah,  zatrvzele  utopeného  v  pouhých  pověrách,  neprogresivního, 
nemorálního a líného, v myšlení orientalistů zůstává. Popisy orientálních kultur a jejích 
typických představitelů jen získávají systematizovanou podobu vědeckých prací.  

Romantismus a „orientální renesance“ 

Nelze však pominout ani druhou rovinu chápání Orientu, která je také pro Evropu 19. a 
20.  století  typická.  Tou  je  pak  určitá  romantická  fascinace  ve  formě  „orientální 
renesance“.

Ve  Shwabově  pohledu  (Orientální  renesance,  Raymod  Shwab)  dokládá  přívlastek 
„orientální“ amatérské či profesionální nadšení pro cokoli asijského, a tudíž exotického, 
záhadného,  hlubokého,  originálního;  jde  vlastně  o  transpozici  předchozího  evropského 
nadšení pro vše antické z doby vrcholné renesance směrem na východ.20

Tato „orientální renesance“ se vyznačuje především velikým důrazem na „klasické“ 
období Orientálců, které bývá bez výjimky umisťováno  do minulých období. Sem patří 
veškeré pozitivní hodnocení některých historických momentů  Orientu. Vždy se jedná 
nejen o zdůraznění minulosti, ale také toho, co bylo chápáno jako podobné Západu či co 
bylo  chápáno jako inspirace  pro  západní kulturu.  Představy o tajemném a  v jistém 
smyslu velkolepém Orientu, které nalezly své místo v západní kultuře, podle Saida také 
měly svůj vliv na vznik negativních obrazů, se kterými se setkáváme. Ty měly mít vznik 
ve zklamání ze setkání se s realitou  Orientu. Nadšené popisy tajemného, moudrého a 

17 Tamtéž, s. 257.
18 Tamtéž, s. 57.
19 Cromer,  Modern Egypt, 40 kapitola, cit. dle E. W. Said,  Orientalismus, Západní koncepce Orientu, 

2008, s. 51.
20 E. W. Said, Orientalismus, 2008, s. 65.
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hlubokého  Orientu,  se  kterými byli  badatelé  obeznámeni  ze  svého studia,  realitu  se 
kterou  se  setkávali  na  místě  vůbec  neodrážely.  To mělo  vést  k  ještě  větší  kritice  a 
chápání současnosti jako úpadku tohoto „velkolepého Orientu minulosti“. Motivací pro 
práce  západních vědců se pak mnohdy stalo znovuobjevování této velikost v historii 
daných kultur. 

Orient a křesťanský pohled na islám 
 
Obraz  Arabů  a  muslimů  pak  vzhledem  k  složitému  historickému  vývoji  vztahů  s 
islámským světem nabývá svá jistá specifika.  V mnoha pracích popisujících islám a 
muslimy (jako i jiná náboženství Orientu) lze nacházet zřetelnou společnou linii. Islám 
jako  monotheistické  náboženství  bývá  v explicitním  či  implicitním  srovnávání 
hodnocen  jako  určitá  „pokažená“  varianta  křesťanství,  popřípadě  jako  jeho 
nepochopená nápodoba.    

Orient a vše orientální, arabské, islámské, indické, čínské a jiné se tak stávají opakujícími 
se  pseudoinkarnacemi  jakéhosi  velkého  originálu  (Kristus,  Evropa,  Západ),  který  mají 
podle všeho imitovat.21

Zakladatel  „mahometánství“  je  v  nejkritičtějším  pojetí  popisován  jako  zkažený, 
negramotný,  nemorální,  agresivní  atp.  Muhammad.  Muhammad  bývá  také  někdy 
považován za jakousi nepodařenou variantu Ježíše Krista a „falešného proroka“.  Islám 
pak získal své postavení v theologii v rozmezí od nepochopené křesťanské zvěsti (v 
kontextu křesťanství jako „jediného pravého náboženství“), až k „ďáblovu počinu“, kdy 
na základě jeho podobnosti s křesťanstvím má odvádět možné proselyty od možnosti 
přestupu ke křesťanství a tím i od možnosti spásy. Často se pak také chápe islám vlastně 
jako jistá „varianta hereze“, která je hodnocena nakonec ještě hůře než „pohanství“; 
„hereze“ je totiž vědomým „odmítnutím správné cesty“.  Zřetelný příklad takovéhoto 
zařazení islámu cituje Said z hesla „Mahomet“ d´Herbelota (17.stol.): 

Toto je onen slavný podvodník Mahomet, původce a zakladatel bludařství,  jež se samo 
nazývá náboženstvím a které označujeme jako mahomedánství. (Viz heslo islám). 
Vykladači  Koránu  a  další  učenci  muslimského  či  mohamedánského  práva  tomuto 
falešnému proroku prokazují stejné pocty, jaké ariáni, paulikiáni a další kacířské skupiny 
prokazovali Ježíši Kristu, zbavujíce ho přitom jeho božské podstaty.22 

Zaostalý Orient

Said zdůrazňuje, že ve vztahu Orient a Okcident je „Západ aktivním činitelem, Orient  
pasivním příjemcem.“23 Vzhledem k vývojové teorii aplikované na humanitní vědy, kdy 
jsou  západní civilizace,  kultura  a  náboženství,  tedy  nějaká  podoba  západního 
křesťanství  (popřípadě  atheismus),  ekonomické  a  politické  uspořádání,  stavěny  na 
nejvyšší příčku celkového vývoje lidstva, Orient je se samozřejmostí postaven na nižší 
stupně.  V  západním pojetí  je  pak  Orientálec charakteristický  jistou  zatvrzelostí  a 
neschopností  přijmout  pokrok,  který  je  mu  předkládán.  Orientálec je  tak  jiným 
významem slova tradicionalista. 

Evropa  19.  století  vytvořila  určitý  myšlenkový  konglomerát  „propojení  jistých 
klíčových  představ  o  Orientu  –  jeho  smyslnosti,  despotických  sklonech,  povahové  

21 E. W. Said, Orientalismus, 2008, s. 78.
22 Tamtéž, s. 81.
23 Tamtéž s.128.
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výstřednosti, neschopnosti přesného uvažování či obecném zpátečnictví – v provázaný a  
obecně přijímaný celek.“24 Takovéto předporozumění, pak určuje formu a směr dialogu. 

Orientalismus ve vztahu k moci

Orientalismus je pro Saida především jistá projekce Západu na Orient spolu s úmyslem 
jej ovládnout.25

Zdá-li  se  být  tato  definice  orientalismu  do  značné  míry  politická,  je  tomu  proto,  že  
orientalismus sám je podle mého názoru výsledkem jistých politických aktivit a sil.26 
[J]e možné konstatovat, že každý Evropan byl proto v rámci toho, co byl o Orientu schopen 
říci, rasistou, imperialistou a téměř absolutním etnocentristou. […] Domnívám se při tom, 
že orientalismus je ve své podstatě politickou doktrínou aplikovanou z pozice síly vůči 
Orientu, jehož odlišnost byla z pohledu Západu nahrazena právě jen slabostí.27 

Saidovo  uchopení  tématu,  jež  zdůrazňuje  mocenské  aspekty  na  kolonizaci  stojící 
orientalizace, ovšem nevysvětluje myšlenkové kořeny  orientalismu. Právě tato rovina 
Saidovi analýzy se stala hlavním tématem pro postkoloniální přístup k problematice. 

2.1.2.Idea Orientu a idea Západu

Představa  Orientu,  jak byla výše nastíněna skrze Saidovu práci,  je součástí  Západu. 
Důležité  je  také  zdůraznit,  že  obě  entity  či  ideje,  jak  Orient,  tak  i  Západ,  jsou 
vykonstruované. Obě jsou na sobě též závislé: bez  Orientu  nemá idea  Západu smysl. 
Díky tomu také jedna druhou „potřebuje“ a podmiňuje. Orientalistický diskurz a slovo 
Orient získává významy uvnitř způsobu vypovídání o světě pouze jednou částí světa. 
„Proto,  stejně  jako  Západ sám,  je  Orient  ideou,  která  má svou historii  a  tradici  v  
myšlení, imaginaci a slovník, která mu dává realitu a přítomnost uvnitř (Západu) a pro  
Západ.“28 Idea Orientu je také nutným negativem ideje Západu.  Orient je tak vždy od 
Západu odvislý.  Orient je  tak  integrální  součástí  Západu, a  to  na  dvou  základních 
rovinách. 

Za prvé se jedná o ideu Orientu, jakožto západní konstrukci ve výpovědi o sobě samém 
(v pozitivním světle) skrze srovnání – v tomto smyslu, tedy nejen, že Západ hovoří o 
Orientu, ale je také důležité, že se konstruují v rámci tohoto diskursu obě entity; jak 
Orient, tak Okcident.29 
Za  druhé  je  pak  součástí  západní kultury  ve  smyslu  jeho  zakomponovávání  do 
historicko-kulturního rámce Evropy;  Orient se stává „skoro-západem“, jen na nižším 
stupni vývoje. „... pro některé německé romantiky, například, bylo indické náboženství v  
podstatě orientální verzí germánsko-křesťanského panteismu.“30 

Orient je obrazem západní historie v tom smyslu, že otázky, které vznikly a byly řešeny 
v evropském prostoru, jsou řešeny i v „jiných“ kulturách.  Orientalismus nemusí být 
chápán jen jako mocenské chápání se světa, také ale jako odraz  západního  způsobu 

24 Tamtéž, s. 233.
25 Tamtéž, s.112.
26 Tamtéž, s. 231.
27 Tamtéž, s.232.
28 E. W. Said, Orientalismus, 2008, s. 5.
29 S.N. Balagangadhara, Reconceptualizing India Studies, 2012, s. 37.
30 E. W. Said, Orientalismus, 2008, s. 67.
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nahlížení  světa  a  jeho  zakoušení.  Naopak,  hlubší  porozumění,  proč  měly  obrazy 
Orientu,  tak  jak  byly  vystavěny,  smysl  a  byly  pro  Evropana  období  koloniálního 
vzestupu srozumitelné, leží spíše ve způsobu utváření  západního (či euro-amerického) 
světonázoru,  než v interpretaci  orientalismu pouze (či  především) skrze potvrzování 
západní politicko-ekonomické nadvlády, ke které nás vede Saidův pohled. Jednoduše 
řečeno, v orientalismu se jedná o kulturní projekt západní kultury.31  

Rovinou,  která  může  přinést  do  orientalismu hlubší  vhled,  je  pochopení  kulturních 
diferencí.  Zaměření  právě  na  předpoklady  a  základy  západního světonázoru,  který 
fungoval a funguje při konstruování či „orientalizování“  Orientu. Otázka, kterou pak 
můžeme sledovat, je to, v jakém smyslu se jedná o kulturní projekt a ne jen projekt 
vojenský  a  politický.  Slovy  Balagangadhary:  „Studium  Oriantalismu,  je  pak  také  
studium západní kultury.“32   

Orient jako zkušenostní entita 

Hovoříme-li však o konstrukci těchto idejí, nemluvíme pouze o jistém intelektuálním, 
teoretickém a tím od světa a jeho reality odděleném popisu a kategorizaci. Naopak - je 
třeba  zdůraznit,  že  se  jedná  nejen  o  konstruované  entity,  ale  o  entity  zakoušené. 
Orientalismus je potom třeba chápat, jako způsob uchopování Orientu Západem a jeho 
místo v západní, evropské zkušenosti.33 

Nejedná se nám tak o zpětné hodnocení badatelů, cestovatelů a misionářů, z pohledu de-
kolonizované  současnosti.  Když  popisujeme interpretace  a  konstruování  Orientu  v 
období  kolonizace a  doby jí  předcházející,  nechceme je  tím jen kritizovat  z  našeho 
kulturně-historického nahlížení na  orientalismus. Nechceme ani tvrdit,  že by tehdejší 
zprávy o  Východu byly jen jakousi představou a příběhem, který byl takto tradován a 
měl za svůj cíl dehonestaci „jiných kultur“ či jiný.  „Když Evropané přišli na Východ 
(řekněme do Indie nebo Egypta) a sepisovali své zkušenosti, neměli halucinace. Nepsali  
o svých snech ani nevytvářeli příběhy. Tyto reporty měly jistou strukturu, ať byly psány  
obchodníkem,  misionářem  či  byrokratem.“34 Texty,  ze  kterých  se  o  Orientu a 
Orientálcích dozvídáme,  jsou  popisy  skutečnosti  tak,  jak  byla  autory  zakoušena. 
Zajímavé  je  pak  odhalování  této  struktury  skutečnosti;  tedy  jakým  způsobem  je 
strukturována zkušenost s „jiným“. 

Zkušenosti a „zkušenostní data“ sesbíraná misionáři, cestovateli a lidmi státní správy, 
kteří i dlouhodobě trávili čas v  Orientu, se stávaly „daty“, s nimiž posléze pracovali 
akademici  při  vytváření  hypotéz  a  teorií  o  „jiných“  kulturách,  jejich  náboženství, 
společnosti, historii, morálce, atd. Na druhou stranu však také odpovídaly (a do jisté 
míry stále odpovídají) tomu, jak tyto kultury zakoušeli badatelé, kteří o Orientu bádali 
in situ. Evropská zkušenost a její strukturování se tak stala východiskem pro humanitní 
vědy (zaobírající se jinými kulturami). Načež se pak tato data věda snaží vysvětlit. „V 
tomto  smyslu,  ačkoli  je  Orientalismus  diskurz  o  Západní  kulturní  zkušenosti,  není  
přímý. Je nepřímý proto, že se zdá být o jiných kulturách.“35 

31 S.N. Balagangadhara, Reconceptualizing India Studies, 2012, s.39.
32 Tamtéž, s. 39.
33 E. W. Said, Orientalismus, 2008, s. 1.
34 S.N. Balagangadhara, Reconceptualizing India Studies, 2012, s. 40-41.
35 Tamtéž, s. 41.
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Problém přichází v okamžiku, kdy se jedná o popis západního zakoušení jiných kultur, 
které je ovšem chápáno jako čistý popis těchto kultur samotných. „Orientalismus je pak  
výpovědí  o zkušenosti  „Orientu“,  proto také žádný „fakt“ či  „objev“ nikdy nemůže  
popřít  zkušenost,  orientalistická  znalost  nemůže  být  vyvrácena.  Naopak  se  zdá  být  
„objektivně validní“ a „morálně neutrální“, protože člověk předpokládá, že se jedná o  
soubor tvrzení o světě a nikoli o záznamu zkušenosti.“36

Orientalismus je  reportem  o  kulturní  zkušenosti,  jakoby  se  nejednalo  o  způsob 
zakoušení,  ale  jakoby  byl  realitou  samou.  Tato  zkušenost  je  pak  objektivizována  a 
posléze na takto „objektivních“ datech staví  hypotézy a teorie,  jež  mají  vysvětlovat 
kultury.  

Principy orientalismu by se daly shrnout do několika bodů:

1) Moderní orientalismus je to, jak Západ hovoří o jiných kulturách.
2) Pro oba, kolonizátory a kolonizované, se orientalismus zdá být pravdivým diskurzem 
o světě.
3)  Koloniální  zkušenost  referuje  o  zkušenostním  světě  obou,  kolonizovaného  i 
kolonizátora: byl to popis kolonizovaného a jeho kultury.
4)  Oba,  kolonizovaný  i  kolonizátor,  žili  podle  těchto  popisů:  kolonizovaný  jako 
orientální, kolonizátor jako okcidentální člověk.
5)  Post-koloniální  vědy řeší,  jak  zlepšit  obraz  Orientu uvnitř  Západu,  avšak  na  již 
vystavěném systému přejatém z minulosti (tedy na orientalistickém diskurzu), který se 
snaží „očistit“ od orientalismu.37 

Orientalismus a post-kolonialismus

Proč  by  se  v  orientalismu mělo  jednat  o  „konstrukt“  postavený  na  západních 
zkušenostech vycházejících ze světonázoru a ne jen o historicky podmíněný náhled na 
Východ vycházející  z kolonizačních ambicí evropských mocností? Odpověď se může 
nacházet v post-koloniálních vědách.

Kritikové  orientalismu  –  od  Edwarda  Saida  po  Ronalda  Indena  –  nabízí  následující 
odpověď: Západ myslí, že je vědeckou podnikavou, racionální kulturou v kontrastu s tím, 
co jsou Západní koncepce Orientu. Pokud se člověk s touto odpovědí spokojí, pak jsou zde 
dva možné druhy výzkumů. První druh – nejdominantnější – se pokouší vysvětlit  vývoj 
těchto obrazů. V závislosti na konkrétních filosofických dispozicích pak někdo identifikuje 
příčiny v ontologii či metafyzice; nebo imperialismu; či v „mantře“, „vědění je moc“ či  
jinde.  […] Mohli  bychom  pak  začít  nekonečnou cestu zoufalých  pseudo-filosofických 
úvah  ohledně  přirozenosti  a  pojetí  reprezentací.  Druhý  druh  výzkumu  […] směřuje 
opačným směrem: snaží se ukázat, že jiné kultury jsou stejně racionální a vědecké jako 
Západ sám.38 

Vyvstává z toho, že post-koloniální vědy staví stále na stejných teoretických základech, 
které se pokouší „zlepšit“ a očistit od předsudků (jak známe: rasistických, sexistických, 
patriarchálních etc.), popřípadě prokázat, že Orient má stejnou hodnotu jako Okcident, 
ovšem tím způsobem,  že  vlastně  prokazuje  jeho „stejnost“.  Neřeší  tak,  jaké  otázky 
západní věda  pokládá  a  jakým  způsobem  pak  na  tyto  otázky  hledá  odpovědi. 
Přinejmenším v mnoha případech je pokládaný „set“ otázek totiž smysluplný pouze v 

36 Tamtéž, s. 42
37 Tamtéž, s. 43, 44.
38 S.N. Balagangadhara, Reconceptualizing India Studies, 2012,  s. 46-47.
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rámci západní kultury a nikoli v jiných kulturách – proto také problémy s překlady slov 
a pojmů, které v daných jazycích neexistují (zářným příkladem nám může být pojem 
„náboženství“, jež v řadě jazyků neexistuje). 

Problém netkví ani tak v precizování „kulturního překladu“ otázek, pojmů atp., ale v 
celkovém myšlenkovém světě, ve kterém jsou tyto otázky smysluplné, a „narážení“ na 
to, že v jiných kulturách smysluplné nejsou a ani být nemohou. Při studiu jiných kultur 
pak má své zásadní místo studium orientalismu a způsobu, jak orientalisté formovali a 
utvářeli  struktury  při  formulování  a  popisu  svých  zkušeností  jakožto  „západního 
člověka“ o Orientu. Proto také, abychom porozuměli  orientalismu, je třeba porozumět 
západní kultuře  a  tomu,  jak  se  utvářel  západní světonázor  (do  kterého  pak  byl 
zakomponován „orientalizovaný“ Orient). 

Balagangadharova  kritika  orientalismu a  „orientalizace“  jiných  kultur  není  myšlena 
jako  součást  dekonstrukčních  přístupů  k  humanitním  vědám.  Dekonstrukce,  tak  jak 
jsme velmi stručně shrnuli, totiž nemá odpovědi, které by překračovaly  orientalistický 
diskurz.  Jinak řečeno: takto postavený přístup zůstává ve stejném diskurzu,  který se 
snaží narušit. Pokud však zkusíme hledat nejen kritiku Západu a západních věd, tak jak 
se děje v post-koloniálních vědách, ale pokusíme se nalézt to, co se ukazuje jak v rámci 
orientalismu, tak v rámci post-kolonialismu, můžeme nahlédnout spojující prvky, které 
pak  mohou  být  odpovědí  na  základy  západního světonázoru,  ve  kterém  takovýto 
„falešný popis Orientu“ má své smysluplné místo. 

Znovu však  je  třeba  zdůraznit,  že  se  jedná  o  falešný  popis  nikoli  protože  by  „Západ“ 
vytvářel falešný popis reality, ale proto, že falešně předpokládá, že zkušenostní entita je 
reálnou entitou ve světě.39 

 „Orientalizace Orientálce“ a „kulturní asymetrie“

Západ měl  (mnohdy má)  zřetelnou tendenci  sám sebe chápat  jako jistou  vrcholnou 
formu kultury, politického systému (ve své demokratické podobě) a sekulárního pojetí 
státu, základních svobod všech občanů (například v rozšiřování lidských práv pro ženy 
a děti), která má být nakonec následování hodným příkladem pro ostatní kultury. Zde se 
pochopitelně nijak nevymezujeme proti tomu, že by historicky k takovýmto výsledkům 
západní kultura nedospěla.  V rámci studia jiných kultur zde však nedochází k tomu 
(kromě  výjimek  „intelektuálních  nadšenců“),  že  by  nastávalo  takovéto  pozitivní 
hodnocení  kultur  jiných.  Přesněji,  je  velmi  složité  nalézt  ohodnocení  jiných  kultur 
stejně, jako se hodnotí kultura  západní. Pozitiva jiných kultur bývají hledána v jejich 
„podobnosti“ s tím, co je pozitivně hodnoceno v kultuře západní. Popřípadě se jedná o 
romantizované obrazy minulosti (či jinakosti) avšak znovu na základě hodnocení – v 
tomto případě negativ – kultury Západu.

Orient  a  Orientálec,  arabský,  islámský,  indický,  čínský,  či  jakýkoli,  se  stal  opakovaně 
pseudoinkarnací jistého skvělého originálu (Krista, Evropy, Západu), který mají imitovat.40 
V západních popisech jiných kultur se jejich „jinakost“ postupně ztratila: Západ je skvělým 
originálem; jiní nejsou ničím jiným, než jeho vybledlými imitacemi.41

39 Tamtéž, s. 54.
40 E. W. Said, Orientalismus,2008 s. 62.
41 S.N. Balagangadhara, Reconceptualizing India Studies, 2012, s. 40.
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Důsledkem  tohoto  přístupu  je  přejímání  „ohodnocení  západního“  a  „od-hodnocení 
orientálního“ u „orientalizovaného“ Orientu. Popisy, hypotézy a teorie, které o Orientu 
vznikly,  jsou  pak  přijaty  a  zakomponovávány  do  sebepojetí  a  kritika,  jíž  se  jim 
dostávalo (dostává), byla v mnohém přijata za vlastní a stávala se zdrojem „reformací“ 
různých rovin. Nejedná se pouze o přejímání politicko-ekonomického systému Západu 
a „vnějších“ struktur, jako je školství, medicína, právo atp., ale také společně s nimi i 
pojetí historie, kultury, morálky, národa, etnicity, náboženství a jiné. De-kolonizované 
státy spolu s osvobozením se od nadvlády západních mocností takříkajíc „znárodnily“ 
západní způsob nahlížení na sebe sama a světa. 

Vládnoucí princip orientalismu pak spočívá v přetvoření „západně chápaného Orientu“ 
v realitu do značné míry zakoušenou  Orientem samým, tím že na své „orientalizaci“ 
pokračuje sám. 

Při popisu jiných kultur v době kolonialismu se lze setkat s charakteristickou strukturou:

1) Jedná se o popis jiných kultur způsobem, jak o ní referuje jedna strana. 
2)  Popisy  jsou  chápány  oběma  stranami  jako  reálné.  Orientalismus se  tak  zdá  být 
pravdivým diskurzem pro obě strany.
3)  V popisech  jiného  se  odráží  to,  jak  západ  rozumí  a  strukturuje  své  zkušenosti 
(vycházející  z jeho kultury);  tato zkušenost se také stává součástí  vědeckého popisu 
daných kultur. Orient se stal „vybledlou“ variantou Západu.
4)  Postkoloniální  vědy,  které  se  snaží  napravovat  obraz  Orientu,  staví  na  stejných 
myšlenkových strukturách, na kterých staví orientalismus.
5) Vládnoucí princip orientalismu spočívá v přetvoření „západně chápaného Orientu“ v 
realitu  do  značné  míry  zakoušenou  Orientem samým,  tím že  na  své  „orientalizaci“ 
pokračuje  sám.  Na jednu  stranu  je  charakteristickou  odpovědí  na  koloniální  kritiku 
reforma podle Západu. Na druhou stranu prokazování, že ty prvky, které měla kultura 
Orientu postrádat (jako například racionalitu, vědu, či morálku) má také. 

Jaké jsou charakteristické popisy Orientu a Orientálce prizmatem kolonizace:

1)  Orientálec je negativním obrazem  Zápaďana – je jeho zaostalou formou (v rámci 
historického vývoje lidstva). Orientálec je ve srovnání s ním popisován jako nemorální, 
iracionální, pověrečný a celkově nevzdělaný.
2) Romantické popisy,  které  jej  popisují  v pozitivním světle jeho vysoké kultury se 
stávají jeho historickou skutečností. Současný stav je chápán jako degenerovaná podoba 
jeho původní velikosti.  Vysoká kultura  Orientu,  která je  „kolébkou lidstva“ patří  do 
minulosti.
3) Islám je jako „konkurenční“ náboženství, chápán skrze křesťanství, a to jako jeho 
„hereze“. Náboženství, tedy islám, stejně jako „hereze“ mají také být původem výše 
zmiňovaných „vlastností Orientálce“.

Nemorálnost  Orientu a  nadřazenost  západní  kultury  vykazuje  rysy  křesťanského 
myšlení o „falešném náboženství a z toho vyplývající falešné morálky“. 
„Protože je  zde blízký vztah mezi  „Být  morálním“ a mít  „pravé náboženství“,  bylo  
samozřejmé, že pohanské náboženství implikuje pokaženost morálky. Jednoduše řečeno,  
falešné náboženství vždy doprovázela nemorálnost.“ 42  

42 S.N. Balagangadhara; Bloch, Esther, De Roover, Jakob. „Rethinking Colonialism and 
Colonial Consciousness: The Case of Modern India.” s. 22.
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Pro theologické myšlení  generace intelektuálů mělo to,  že „pohani“ ze své podstaty 
„pohanství“ (jakožto falešného náboženství a tedy uctívání ďábla) musí být nemorální, 
ale zároveň vzhledem k univerzalitě křesťanské zvěsti (která má být platná a přístupná 
pro všechny), musí mít i „pohané“ v sobě „vloženu schopnost“ k pravdě  a „pravému 
náboženství“ a tím i morálce, status empirické pravdy a premisy.43 

Tato zkaženost pak mohla být napravena „trpělivou výukou“ a napravováním „pohanů“ 
misionáři. V rámci „sekularizovaného“ vztahu k Orientu, se pak civilizační nadřazenost 
Západu stala společnou premisou při pořádání faktů o něm. Pro další generace badatelů 
o  Orientu se  pak  tento  původně  theologický  myšlenkový  rámec  stal  automaticky 
přejímanými premisami, na kterých staví. Indie a Indové jsou „samozřejmě“ považováni 
za „zkažené“, avšak také schopni „poučení“. Toto poučení a výchova pak přichází ze 
západní  civilizace.  Tak  se  také  postupně  stala  nadřazenost  západní  civilizace  jistou 
premisou.  Stejným  způsobem  je  pak  nahlížena  „zkaženost“  „heretiků“  (jak 
křesťanských, tak islámu, který byl také nahlížen skrze prizma „křesťanské hereze“).

Kolonialismus se svým „nadřazeneckým“ přístupem k jiným kulturám, zdá se, odpovídá 
sekularizované formě křesťanského nároku na „pravé náboženství“,  kdy všechna ostatní 
„náboženství“,  která nachází  ve světě musí být chápána jako falešná, nebo přinejlepším 
jsou  považována  za  nedokonalou  formu  „vrozené  lidské  touhy  po  Bohu“,  jež  však 
nenalezla svou dokonalou formu v křesťanské zvěsti.44 

2.2. Role starého Egypta jako „kolébky lidstva“

Není v možnostech práce vypsat dějiny obrazu starověkého Egypta v západní kultuře, 
proto zde nastíním pouze několik základních charakteristik, které se posléze staly prvky, 
skrze něž byli Koptové nahlíženi, vnímaní jako potomci starého Egypta.
 
Teorie i populární verze podoby starého Egypta mají společného jmenovatele. Tím je 
propojování kultury Egypta s vlastní kulturou. Starý Egypt se stal v představách Západu 
„kolébkou civilizace“.45  Pro Evropu středověku (mezi 7. a 14. stoletím) byl starý Egypt 
především Egyptem bible a některých jeho památek v Evropě. Diskutuje se o tom, zda 
některé egyptské a antické egyptizující památky, které byly v Evropě, neměly vliv na 
některá  evropská  vyobrazení.  Přítomnost  sfing  a  obelisků  v  Evropě  byla  inspirací 
egyptizujících  motivů  v  renesančním  umění,  jež  se  objevovaly  společně  s  motivy 
antickými. „Renesanční architektura, jakož i následující styly až po historismus, přijaly  
do svého repertoáru,  a to obvykle  v dekorativní úloze,  tři  egyptské prvky – obelisk,  
sfingu a pyramidu.“46 Důležitou částí umění, ale především na intelektuální rovině se 
staly  hieroglyfy.  Ty byly  v  evropském prostoru  chápány  jako  symbolická  vyjádření 
hlubokých pravd o světě, které měly vyjadřovat. V humanismu vznikaly celé výklady 
konceptů,  které  mají  hieroglyfy  vyjadřovat.  V renesanci  byly  známy příběhy  Isis  a 
Osirida.47

43 Tamtéž, s.  22.
44 Tamtéž, s. 22.
45 Viz obr. č. 1; 2.
46 H. Navrátilová, Hana, „V hlavní nebo vedlejší roli Egypt“, 2009, s. 114.
47 Tamtéž, s. 115.
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V  osvícenství  byl  Egypt  prostorem,  ve  kterém  se  rozvinula  filosofe  a  charakter 
společnosti a vlády. „Již nešlo o obelisky církve vítězné a dekoraci barokních zahrad,  
ale  o Egypt,  symbol moudrého státu,  jehož náboženství  bylo rozděleno na bohatý a  
barvitý kult pro lid obecný a na mystéria pro zasvěcené a osvícené.“48 Osvícenství ve 
starém Egyptě hledá  „vzor racionalismu spojeného s přírodními vědami a humánním  
snažením o lepší společnost  […].“49 Náboženství starých Egypťanů bylo chápáno ve 
dvou úrovních; racionalistická víra pro zasvěcené a lidová zbožnost všemožných kultů, 
je  charakteristickým  chápáním  evropských  myslitelů  18.  století  a  jejich  témat, 
aplikovaných na interpretaci egyptského náboženství. V následujícím století se již Egypt 
stal velkou inspirací v evropském umění, ale také fascinací jeho „tajemnem“. Inspiraci v 
Egyptě nalezlo i zednářství. To například sehrálo důležitou úlohu při dopravě obelisku 
do Ameriky.  Důležitým momentem byl  nesporně  rok  1822,  kdy se  Champollionovi 
podařilo rozluštit hieroglyfy. V západní kultuře začala (nejen akademicky inspirovaná) 
vlna archeologického zkoumání Egypta. Pro 19. století je také chrakteristická politizace 
starého  Egypta.  Starověké  dějiny  Egypta,  coby  „kolébky“  civilizace,  si  nárokovala 
Evropa  a  posléze  se  tato  myšlenka  stala  součástí  egyptského  nacionalismu,  jako 
argument etnicky pojatého národa. V mocenské rétorice se ochrana tohoto dědictví před 
jeho zánikem stala dokonce součástí „apologie“ britské správy nad Egyptem,  v logice – 
když  Egypťané  nejsou  schopni  postarat  se  o  své  kulturní  dědictví,  nedokáží  si  ani 
vládnout.

Mnoho Evropanů – laických návštěvníků, ale i vědců – navíc podléhalo dojmu, že Evropa 
je  prostřednictvím  antiky  legitimním  dědicem  staroegyptského  kulturního  bohatství, 
zatímco islamizovaný a arabizovaný Egypt je k tomuto skvělému bohatství lhostejný.50 

Podoba obrazu starého Egypťana – stručný nástin

Po  období  středověku  začal  starý  Egypťan  v  představách  Evropy  získávat  vizuální 
podobu Evropana (co do fyziognomie) v „exotickém“ kostýmu. „Je možné, že jedním z  
důvodů, proč byli zpodobováni jako Evropané, byla snaha vypodobnit je jako předky  
evropské civilizace, přestože se jejich „portrét“ v evropském vědomí a povědomí 19. a  
20.  stol.  zkomplikoval.“   Na  jednu  stranu  starý  Egypťan  19.  a  20.  století  zůstal 
představitelem  dávné  moudrosti  a  evropské  vzdělanosti,  na  druhou  stranu  ale  také 
získával  orientální rysy.  Stali  se  vtělením  „prostopášnosti  (alternující  ovšem  s  
neobvyklou cudností), rozmařilosti a především krutosti,“ podobně jako jisté varianty 
Egypťanů – otrokářů z biblických příběhů.51 

Postavy  faraonů  a  jejich  charakteristika  odpovídá  dobovému  zařazení  autorů. 
Nejvýraznější a „nejbohatší“ podoby mají vládci amarnského období. Achnaton a jeho 
„monotheistická  reforma“  se  stala  pro  jak  pro  západní  vědu  i  populární  literaturu 
akcentovaným  tématem.  Zájem  o  toto  období  také  pochopitelně  podpořil  nález 
Tutanchamonovy hrobky. 

Achnaton  se  stal  předchůdcem Mojžíše  i  Ježíše,  vzorem monogamního života,  velkým 
filosofem, heretikem, absolutistickým vládcem, totalitním diktátorem, homosexuálem na 
trůně a konečně pansexuálním maniakem.52

48 Tamtéž, s. 115.
49 Tamtéž, s. 122.
50 Tamtéž, s. 118.
51 Tamtéž, s. 122.
52 Montserrat, Dominic (2000) Akhenaten,. History, Fantasy and Ancient Egypt. London: Routledge s. 

101-166. cit. dle  H. Navrátilová, Hana, „V hlavní nebo vedlejší roli Egypt“, 2009, s. 124.
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Důležitou úlohu v představách o starém Egyptě získala postava ženy. Byla to postava 
Kleopatry  jako  femme fatale,  nebo  Nefertiti  jako  ideálu  krásy  a  partnerky 
„monotheistického reformátora“ Achnatona. V postavách egyptských kněží se projevují 
jak představy ctnostných duchovních, kteří uchovávali egyptskou moudrost vysokého 
náboženství,  tak  i  postavy  kněží,  jako  manipulátorů  zneužívajících  moci  svého 
postavení.  Satroegyptští  kněží  získali  prvky  katolických  kněží  jak  je  známe  z 
protestantské kritiky. 

Koloniální obraz „moderních“ egyptských muslimů a Koptů, jak se s nimi můžeme 
setkávat v dobových popisech

Charakteristickým rysem popisů Egypta misionáři je jeho místo v biblickém příběhu a 
zařazení Egypta do dějin spásy. Například ve Watsonově textu se hned na úvodních 
stránkách,  v  nichž  se  obrací  ke  svým křesťanským čtenářům,  dočteme o  tom,  jaký 
Egypt je a v čem je jeho místo důležité v křesťanských dějinách.

Vy jste ale bibličtí studenti. Pak vás Egypt musí zajímat. Egypt, kde se Abrahám ubíral svou 
cestou  a kde Jákob ukončil své dny! Egypt, škola poddanství Božího lidu! Egypt, národ 
který sehrál velkou úlohu v historii Izraele, jednou jako jeho nepřítel, jindy jako spojenec! 
Egypt, v Písmu symbol zrady a světského pohodlí! Egypt, k němuž se vztahuje mnoho 
skvělých a vzácných proroctví! Egypt, který poskytl útočiště Dítěti Betlémskému!53

Egypt je místem, jež mělo v biblickém příběhu nesmírnou důležitost. Tento „biblický 
Egypt“ minulosti však v křesťanském myšlení neskončil  a neměl skončit jako místo 
staroegyptských „pohanů“, ale získal také důležité místo v dějinách christianizace, jak 
skrze  legendy  o  putování  svaté  rodiny  po  Egyptě,  kde  měli  nalézt  útočiště  před 
Herodovým  pronásledováním,  ale  pak  také  skrze   ranou  křesťanskou  církev.  Toto 
původní křesťanství, které je v protestantském pojetí ještě nezkažené, ale utrpělo jak ze 
starny egyptských křesťanů samotných – skrze jejich přitakání a trvání na „heretických 
názorech“, tak ze strany muslimů a jejich nadvlády. 

Egypt se tak pro Watsona stal prostorem úpadku na všech rovinách. Úkolem misionářů 
má být jeho navrácení do „lůna křesťanství“ (tedy v tomto případě jeho protestantské 
podoby). Z hlediska takovéhoto pojetí pak není překvapivý názor, že vstup západních 
mocností  a  především  Velké  Británie  do  Egypta  je  údajně  součástí  Božího  plánu. 
Působení  kolonialistů  pak jednoznačně směřuje  k otevření  Egypta  křesťanské spáse. 
Kolonizátoři  mají  pak  postavení  prostředníka  nápravy  a  navrácení  Egypta  na  jeho 
správnou cestu. 

Po staletích  zkušeností  s  demoralizující  vládou muslimských vládců,  dokud „jeho  duch 
neselhal,“ byla Egypťanům dopřána politika „zachránce a obhájce“ a do údolí Nilu byla 
přivedena křesťanská Anglie, aby revidovala muslimskou tyranii a přinesla do chaosu řád. 
Když k  těmto  signifikantním faktům přidáme shodu okolností  evangelického  misijního 
hnutí v jeho duchu;  národního prostorově; vítězného ve své snaze, - nejsme nutně nuceni 
věřit, že všechna tato hnutí, ať industriální, intelektuální, sociální, politická či misijní, jsou 
nakonec lešením pro budování skvělého Božího vykupitelského záměru pro Egypt?54   

53 C. R. Watson, Egypt and Christian Crussade, 1907, s. 5.
54 Tamtéž, s. 95.
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Britská  nadvláda  tak  získává   téměř  „vykupitelské“  místo.  Důkazem  toho  je  pro 
Watsona nebývalý ekonomický růst Egypta a  prosperita vůbec, která přišla se správou 
Británie: 

S  ohledem  na  na  ekonomickou  situaci  v  Egyptě,  je  vždy  důležité  zdůraznit  fakt,  že 
momentální stav prosperity je výsledkem dvou a půl dekády úžasné Britské státní správy. 
Zavedení této správy je viditelné všude, kde země prosperuje.55 […] Také zde se těší země 
ohromným materiálním možnostem dnešní doby takovou materiální prosperitu jakou dosud 
egyptské dějiny dosud nepoznaly.56 

Obdobné  hodnocení  úpadku  egyptské  kultury  a  ekonomiky,  který  byl  zvrácen  až 
britskou  správou  v  Egyptě,  podává  také  orientalista  Lane.  U  něj  se  pak  sice 
nesetkáváme  až  s  formulacemi,  které  by  odkazovaly  k  „vykupitelskému  postavení 
Británie“,  jasná  nadřazenost  západní kultury  je  nicméně  v  jeho  interpretaci  Egypta 
zřetelná.  Egypt  se  svou kulturou,  jak  je  pro  jeho  dobu  obvyklé,  je  popisován  jako 
úpadkový ve srovnání s Egyptem starým. Tento úpadek Egypta také popisuje na úrovni 
ekonomické  a  industriální,  kde  srovnává  starý  Egypt,  který  „svým  bohatstvím 
ohromoval okolní svět“ se současným degenerovaným stavem, jenž měl začít příchodem 
a nadvládou cizích vládců.57 

Náboženství a degenerace - islám a muslimští Egypťané

Islám je v práci Lanea popisován ve srovnání s křesťanstvím a nalezneme zde základní 
body víry a také odlišné pojetí Ježíše Krista u muslimů a u křesťanů. Následuje popis 
náboženské praxe,  rituálů a základních „pilířů islámu“.  Na jednu stranu se jedná o 
obecný  popis  islámu,  náboženské  praxe  a  práva  –  především práva  dotýkajícího  se 
manželství  a  konkubinátu  s  otrokyněmi,  popis  různých  druhů  trestů  podle  Koránu, 
někdy s případy,  se kterými se Lane setkal  (jako utopení  ženy,  která  přestoupila  ke 
křesťanství).  V popisu  způsobu života  zachází  někdy až  do  jemných podrobností  – 
například v popisu toho, jak Egypťané jedí, když používají obvykle jen ruce (přesněji 
jen pravou ruku);  popisuje  i  druhy nádob.  Zvyky a rituály jsou popisovány také do 
jednotlivostí,  největší  pozornost  je  věnována  manželství.  Polygamie  společně  s 
jednoduchostí rozvodu z manželovy strany je tu popisována jako příčina nemorálnosti 
Egypťanů; „Polygamie, jež má také velmi škodlivý vliv na morálku manžela a manželky,  
může být obhájena jen tím, že slouží k tomu, aby zabránila ještě větší nemorálnosti.“58 
Vzhledem  k  jednoduchému  docílení  rozvodu  se  tak  stává,  že  muži  rychle  střídají 
manželky, manželství tak mohou v některých případech trvat pouhých několik měsíců. 
Postavení ženy v islámu se stalo tématem mnohých autorů,  například  Stanley Lane-
Pole:

Fatální místo v mohamedanismu je pozice ženy. Ženy na Východě jsou hračky pro bohaté 
muže a pro chudé muže dřina. […] Jsou kompletně odděleny od druhého pohlaví, uchovány 
pro případy intimních vztahů a nikdy nevidí cizího muže pro jiný důvod než manželství. 
Ponižující náhled na ženství převzaly v reakci na muže ženy samy .  […]  Dokud bude 
mohamedánské  náboženství  existovat,  sociální  život,  který  s  ním  naneštěstí  souvisí, 
pravděpodobně  přežije;  a  pokud  v  Egyptě  následovný  (sociální  život)  přetrvá  nelze 
očekávat vyšší výsledky civilizace.59 

 

55 Tamtéž, s. 24.
56 Tamtéž, s. 24.
57 E. W. Lane, The Manners and Customs of the Modern Egyptians, 1908 s. 314.  
58 E. W. Lane, The Manners and Customs of the Modern Egyptians, 1908 s. 188.
59 C. R. Watson, Egypt and Christian Crussade, 1907, s. 45.
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„Z  hlavních  rysů  jejich  charakteru  není  žádná  patrnější,  než  jejich  náboženská  
hrdost.“60 Podle Lanea jsou Egypťané natolik ponořeni do svého náboženství, že „braní 
Božího  jména  do  úst  nadarmo“  je  samozřejmou  součástí  jejich  každodenního 
jazykového projevu. I v mnoha necudných písních je „jméno Boží často provoláváno;  
jistě se to však neděje z nějakých nečistých důvodů, ale ze zvyku častého zmiňování  
jména  Božího  a  jeho  chvály  v  jakékoli  bezvýznamném  momentu  překvapení,  či  při  
prokazování  obdivu  čemukoli  neobvyklému.“61 „Úcta,  kterou  většina  moderních  
muslimů vzdává svému prorokovi, je téměř idolatrická.“62 Obdobně se též mají egyptští 
muslimové  vztahovat  ke  Koránu;  „V charakteru  moderního  muslima  je  velmi  
entuziastická víra, bez ohledu na jejich inkonzistenci a pověrečnost […].“63

Pověrčivost egyptských muslimů

Arabové jsou pro něj obecně velice pověrčiví lidé a nejvíce pak Egypťané. Do pověr 
zahrnuje  víru  v  džiny.  „Starověké  hrobky  a  temné  prohlubně  ve  chrámech  jsou 
všeobecně považovány obyvateli této země za obývané ʿefreety (zlými džiny).“ V myslích 
Egypťanů podle  něj  přetrvávají  relikty  staroegyptských pověr.  Pověrám dále  věnuje 
celou  dlouhou  kapitolu,  v  níž  je  klasifikuje  podle  druhů  džinů,  duchů  apod.,  dále 
popisuje  víru  v  magické  amulety,  ale  také  svátky  na  počest  významných  osobností 
islámu. Vlastní kapitolu má i egyptská magie, astrologie a alchymie. 

Morálka Egypťanů v důsledku jejího zakotvení v náboženství

Lane nepopisuje pouze negativní vlastnosti Egypťanů. Zdůrazňuje také, že islám je také 
etické náboženství a je zdrojem pozitivních morálních vlastností egyptských muslimů:

Shovívavost a dobročinnost vůči chudým jsou ctnosti, jež jsou Egypťanům velkou měrou 
vlastní a které jsou do jejich srdcí vštípeny náboženstvím […].64 

Jen opravdu výjimečně jsem viděl domorodce této krajiny, který by byl ve stavu intoxikace; 
ledaže by to byl muzikant na vystoupení, tanečnice, nebo nízká prostitutka.65 

I  Lane nachází u Egypťanů všechny hříchy, jak je při  popisech  Orientálce obvyklé; 
lenost, morální zkaženost, lhaní:  

Lenost  prostupuje  všemi  třídami  Egypťanů,  s  výjimkou  těch,  kteří  musí  svou  obživu 
získávat tvrdou manuální prací.  […] Dokonce i mechanik, který je extrémně ziskuchtivý, 
obvykle stráví dva dny nad prací, kterou by mohl udělat za den […].“66

Zde se také shoduje s názorem protestantských misionářů:

Egypťané jsou často obviňováni z lenosti. Toto obvinění je však třeba posoudit. Je pravdou,  
že v Egyptě, stejně jako v Orientu obecně, je příšerná absence punktualismu a liknavost je 

60 E. W. Lane, The Manners and Customs of the Modern Egyptians, 1908 s. 283.
61 Tamtéž, s. 285.
62 Tamtéž, s. 288.
63 Tamtéž, s. 290.
64 Tamtéž, s. 292.
65 Tamtéž, s. 298.
66 E. W. Lane, The Manners and Customs of the Modern Egyptians, 1908 s. 302.
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pravidlem. Západní energie, prosazování se a netrpělivost zde naráží a působí na Orientálce 
jako šílená horečná činnost.“67 

Zkaženost: 

Co  se  týče  smyslnosti,  která  se  týká  tělesných  vášní,  Egypťané,  stejně  jako  ostatní  
domorodci v horkém podnebí rozhodně překonávají severní národy; toto překonání nemůže 
být přisuzováno pouze klimatu, ale především instituci polygamie, zřízení rozvodu, kterého 
muž může docílit kdykoli si přeje oženit se s jinou ženou, a zvyku konkubinátu.68 

I egyptské ženy jsou podle Lanea velmi „prostopášné“:

Jakmile získají jakoukoli svobodu, ve většině případů ji zneužijí; a u většiny z nich není  
považováno za bezpečné,  nejsou-li pod zámkem  […] Některé z příběhů „Tisíce a jedné 
noci“ představují  důvěryhodný obraz,  který se nezřídka  vyskytuje v moderní  metropoli 
Egypta.69  

Lhaní  je  podle  něj  pro  Egypťany  absolutně  charakteristické,  jako  průkazný  příklad 
uvádí  příběh  jednoho  arménského  zlatníka,  který  svou  netypickou  pravdomluvností 
získal  přízvisko  Angličan  (jež  se  pak  stalo  jeho  příjmením).  „Mezi  trestuhodnými 
charakterovými rysy je náklonnost k podvodu. Život je jedna velká lež.“70 Schvalování 
lži má přímo vycházet z principů islámu: 

Konstantní pravdomluvnost je ctností, která je v moderním Egyptě extrémně vzácná. Lhaní 
bylo prorokem nařízeno, pokud by to mělo smířit osoby, které jsou spolu ve sporu; také 
když  je  praktikováno,  aby  potěšil  svou  manželku  a  také  je-li  možno  získat  jakoukoli 
výhodu ve válce s nepřáteli víry; nicméně důrazně zavrhováno v ostatních případech.71 

Víra egyptského muslima je také popisována jako důvod, proč není schopen žádného 
plánování a rozvrhování času tak, jak je standardní u Evropana: 

Víra v predestinaci činí z muslima naprosto postrádajícího předvídání čehokoli vztahující 
se k jeho budoucím činům či budoucím událostem. Nikdy nemluví o ničem, co má v plánu 
učinit či o žádných okolnostech, které očekává a v které doufá, že nastanou bez přidání 
„Bude-li to vůle Boží“[…].72

Úpadek vzdělanosti

Egypťané jsou popisováni ve srovnání s evropskými standardy jako nevzdělaný národ. 
Nalezneme  mnoho  ilustrativních  příběhů  s  humorným  nádechem,  například  o 
negramotném učiteli, který vedl výuku v místní škole, sám se v rámci své výuky naučil 
zpaměti  Korán, a když měl přečíst  nějaký jiný text,  předstíral,  že už dobře nevidí.73 
Vzdělanost si podle něj udržela vysoký standard v Káhiře, tedy, jak ihned dodává, v 
rámci celkového výrazného úpadku vzdělání u Arabů obecně.74 Dále, co do znalosti a 
vyjadřování se v arabském jazyce, si podle něj stojí vyšší sociální třída v Egyptě vcelku 
dobře, až na některé lokální dialekty. Věda, jako matematika, astronomie, medicína a 
chemie, jsou v Egyptě v naprostém úpadku. 

67 C. R. Watson, Egypt and Christian Crussade, 1907, s. 51.
68 E. W. Lane, The Manners and Customs of the Modern Egyptians, 1908 s. 303.
69 Tamtéž,  s. 304.
70 C. R. Watson, Egypt and Christian Crussade, 1907, s. 50.
71 Tamtéž, s. 312.
72 E. W. Lane, The Manners and Customs of the Modern Egyptians, 1908 s. 291.
73 Tamtéž, s. 63.
74 Tamtéž, s. 212.
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Avšak množství mladých mužů, domorodých Egypťanů, již dnes získává evropské vedení v 
medicíně, anatomii a chirurgii a dalších vědách, díky službě vlády. […] Mnoho Egypťanů, 
když onemocní,  odmítá lékařskou pomoc;  spoléhají  se  plně na  Prozřetelnost  či  kouzla. 
Alchymie je studována v této zemi více než čistá chemie; a astrologie více než astronomie. 
[…] Ti lidé, kteří tvrdí, že mají značné vědomosti v oblasti astronomie, jsou obecně slepí 
k pravým principům vědy: říci, že se země točí kolem slunce považují za absolutní herezi.75 

I  při  studiu této falešné vědy  [myšlena alchymie] může být nicméně získána významná 
znalost  chemie a  v současném degradovaném stavu  fyzikálních  znalostí  v  této  zemi  je 
projevem nadprůměrné mysli, když se někdo věnuje alchymii.76  

Zatvrzelost a neschopnost jakýchkoli změn 

Konzervatismus, který se často zvrhává k tvrdošíjnosti  je také národní charakteristikou. 
Egypťan má odpor ke změně. Často se projeví svéhlavost a neústupná nehybnost dokonce 
ve chvíli, kdy změna je rozumná a nutná.77  

Veliký  úpadek  Egypta  je  popisován  také  na  úrovni  ekonomické  a  industriální,  kde 
například Lane srovnává starý Egypt, který „svým bohatstvím ohromoval okolní svět“, 
se současným úpadkem, jenž měl mít příčinu v nadvládě cizích vládců.78

2.2.1.Popisy Koptů 

Popisy  Egypťanů  jak  koptských  křesťanů  tak  muslimů  se  v  mnohém  shodovaly. 
Vykazují všechny výše popsané prvky, jen jejich důvod má spočívat ve faktu dlouhého 
soužití s muslimy, nebo v jejich „monofyzitské herezi“. V období druhé poloviny 19. 
století  až  počátku  20.  století  se  ještě  při  popisech  Koptů  nesetkáváme,  kromě 
konstatování  jisté  podobnosti  se  staroegyptskými  předky,  s  pozitivním  náhledem  a 
hodnocením.  Rozdíly  mezi  Kopty  a  jejich  muslimskými  sousedy  nebyly  nijak 
zvýrazňovány,  jediným rozdílem mělo být  jejich  náboženství.  Jak se také  explicitně 
vyjádřil lord Cromer:

Východní  Církev,  je,  stejně  jako  Východ,  nehybná  a  neměnná;  Západní,  jako  Západ, 
progresivní a flexibilní. […] Jediný rozdíl mezi Koptem a muslimem je v tom, že první je 
Egypťan, který se modlí v kostele, kdežto druhý se modlí v mohammedánské mešitě.79

 
Moderní Kopt se stal od hlavy k patě, ve svých mravech, jazyce, duši muslimem, ačkoli si 
tento fakt není ochoten připustit.80 

Navzdory tomu, že jeho náboženství je nakloněno pokroku, jak ukazují světové dějiny, byl 
Kopt uvězněn bariérami, které jsou podobné těm, jež platí v případě muslimů  […] Kopt 
zůstal  neměnný  nikoli  proto,  že  je  Kopt,  ale  proto,  že  je  Orientálec,  a  protože  jeho 
náboženství,  které  připouští  pokrok,  je  obklopeno  společností,  která  je  vůči  pokroku 
antagonistická.81 

V morálce,  zatvrzelosti,  v  odmítání  pokroku a  změn,  v  ignoraci,  degradaci  ženy,  v 
jazyce a nakonec i fyziognomicky jsou Koptové nerozeznatelní od egyptských muslimů. 

75 E. W. Lane, The Manners and Customs of the Modern Egyptians, 1908 s. 223.
76 Tamtéž, s. 272.
77 C. R. Watson, Egypt and Christian Crussade, 1907, s. 51.
78 E. W. Lane, The Manners and Customs of the Modern Egyptians, 1908 s. 272.
79 Cromer, Modern Egypt, 1908. s. 201-202.
80 Tamtéž, s. 203.
81 Cromer, Modern Egypt, 1908. s. 202.
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Co se týče morálních standardů, které mezi Kopty převládly, dodává: „Obecně lze říci, že 
velká většina Koptů se podílí na obvyklých hříších národa, lhaní, rouhavé klení, nedostatek 
přísné čestnosti v jednání; zatímco jen málo z nich holduje opilství a porušování jiných 
morálních zákonů.82 

Lidé jsou utopeni v intelektuální a duchovní ignoranci; jsou zaslepeni polopravdami islámu 
či pověrami formální církve. Společnost je znehodnocena nízkými morálními standardy a 
dvojnásob degradací žen.83 

Rasové vymezování Koptů

Při  popisech  Koptů  bylo  důležitou  součástí  jejich  rasové  vymezení.  Zde  se  autoři 
obvykle snažili nacházet nějaké podobné či naopak odlišné znaky se starými Egypťany. 
Základním  předpokladem,  na  kterém  stavěli  je,  že  víra  neumožňovala  smíšená 
manželství. Ať již podobnosti nacházeli, či nikoli, předpoklad byl stéle stejný; tedy, že 
staří Egypťané byli jednotným národem a tak i rasou. Ve starších popisech, v nichž byly 
rozdíly mezi muslimskými Egypťany a Kopty chápány především na rovině odlišných 
náboženství, nebyla příliš nacházena ani jejich vizuální podobnost se starými Egypťany. 
Rasa se stala  v  této době jedním z důležitých  hledisek pro zařazení  okruhu lidí  do 
celkových  dějin  lidstva.  Zde  také  začíná  zdůrazňování  Koptů,  jako  „pokrevních“ 
potomků starověkých Egypťanů.

Lze pak předpokládat, že Egypťané budou velmi smíšené rasy. Faktem je však pravý opak. 
Egyptská rasa přetrvala jako stejný typ a ve všeobecných charakteristikách jako za dnů 
Abraháma.84 

Lane  pak  rasové  zařazení  Koptů  vidí  složitěji.  I  zde  však  Koptové  sehrávají  úlohu 
potomků Egypťanů: 

Koptové jsou bezpochyby potomky starověkých Egypťanů, avšak ne nesmíšené rasy; jejich 
předkové  v  raných  časech  křesťanství  vytvářeli  smíšená  manželství  s  Řeky,  Núbijci, 
Habešany a dalšími cizinci.  […] S ohledem na jejich osobní charakteristiky, soudíme-li 
podle maleb a soch v hrobkách a chrámech, pozorujeme přes celkově značné rozdíly mezi 
Kopty a starověkými Egypťany některé překvapivé body podobnosti .85 

Nejvýrazněji se podobají starým Egypťanům, Núbijcům a Habešanům. Jinak jsou téměř k 
nerozeznání od muslimů. „Koptové se od jejich muslimských krajanů odlišují jen málo: 
druzí (zmínění) jsou především potomci Arabů a Koptů, kteří přijali víru Arabů a tak se co 
do  vzhledu  připodobnili  Koptům.  Někdy  shledávám  složitým  si  povšimnout  nějakého 
rozdílu  mezi  Koptem a  muslimským Egypťanem,  snad  kromě jisté  skleslosti  a  mrzuté 
nálady a výrazu, kterým se obecně vyznačují první (Koptové); i muslimové sami jsou často 
oklamáni, když vidí Kopta v bílém turbanu.86 

V optice autorů 19. století vlastnosti kultury odpovídají jejímu náboženství. Islám a v 
případě koptských křesťanů „monofyzitská hereze“ je přímo spojován s příčinou stavu, v 
jaké  se  egyptská  kultura  nachází.  Kromě  morálních  hodnocení  a  všeobecné 
nevzdělanosti,  se  v  popisech  Koptů  setkáváme  s  problémem  „hereze“.  Koptská 
orthodoxní církev byla, kvůli odmítnutí Chalcedonského koncilu (r. 451), chápána jako 

82 Rev.  Andrew Watson, D.  D., Missionary to Egypt since 1861,  cit.  dle  C.  R. Watson,  Egypt  and 
Christian Crussade, 1907, s.116.

83 C. R. Watson, Egypt and Christian Crussade, 1907, s. 151.
84 Tamtéž, s. 30.
85 E. W. Lane, The Manners and Customs of the Modern Egyptians, 1908, s. 535.
86 Tamtéž, s. 536.

26



„monofyzitská“.  „Monofyzitismus“ se pak také stal v popisech Koptů hlavní příčinou 
„degenerace“  jejich  církve,  tak  jak  to  chápali  především  protestantští  misionáři.  V 
kritice se shodují v prvcích „idolatrie“, kterou spatřovali v „přílišném“ ctění svatých, 
jejich ostatků a také ikon. 

Monofyzitský blud v doktrinální pozici Koptské církve byl již zmíněn. Koptská církev učí,  
že  Kristus  měl  pouze  jednu  přirozenost  a  nikoli  dvě.  Toto  se  může  zdát  býti  pouhou 
subtilností  v psychologické diskuzi;  význam koptské hereze však leží  ve faktu,  že byla 
ztracena dokonalá vyváženost mezi Kristovou lidskou a božskou přirozeností; Kristus se 
stal více Bohem než člověkem; vskutku se stal tak od oddělen od lidského, že ztratil svou 
sílu prostředníka; hledání jiných kanálů prostředníka se pak stalo nutností a toto vedlo k 
vývoji  systému  mariolatrie  a  uctívání  svatých,  které  jak  bylo  prokázáno,  vedlo  k 
naprostému zničení čisté bohoslužby a křesťanské svobody.87 

Šíření náboženských znalostí a především distribuce Písma misií, přivedlo mnoho Koptů, 
kteří si přáli zůstat v koptské církvi, k otázkám, zda, jak v otázce uctívání tak doktríny, 
nemůže být koptská církev reformována. Na mnoha místech pak byly z chrámů odstraněny 
obrazy a uvolnilo se užívání arabštiny a omezilo se užívání mrtvé koptštiny při bohoslužbě.  
Na mnoha místech byla otevřena večerní setkání nad studiem Bible napodobující metody 
užívané protestanty.88 

2.2.2.Faraonismus a pozitivní prvky v popisu Koptů, jako 
dědiců starého Egypta 

„Synové faraonů“ - faraonismus

Období nezávislosti Egypta v polovině 20. let a jeho vystavění či stavění na moderním 
národním  paradigmatu  s  sebou  také  neslo  ideu  společného  dědictví  Egypťanů,  jak 
muslimů,  tak  křesťanů,  jakožto  potomků  starého  Egypta.  Identifikace  se  starým 
Egyptem  se  stala  určitou  všeobecně  přijímanou  ideou  moderního  egyptského 
nacionalismu,  která  se  prolínala  médii,  architekturou a  uměním vytvářeným od této 
doby dále, a nebyla tak pouze otázkou vytváření koptské identity. V rámci faraonismu 
však  Koptové  měli  v  očích  západních  autorů  postavení  „autentických  potomků“ 
starověkého Egypta díky již výše zmiňovanému „pokrevnímu“ příbuzenství a také u 
nich byly automaticky hledány a nacházeny prvky „vyšší civilizovanosti“, která měla 
„překonat věky“. Petrie se pak vyjádřil, že na rozdíl od vesnic muslimských arabských 
Egypťanů, která odráží jejich necivilizovanost: 

Koptská  vesnice  je  čistá  a  dobře  zametená,  ženy  sedí  nad  prací  na  zápražích  domů a  
povídají si přes ulici. Je na úrovni civilizované středozemní země a ne jako špinavý zmatek  
mohamedánské vsi.  Egypt  nikdy nebude civilizovanou zemí, dokud nebude pod vládou 
Koptů, pokud jí kdy vůbec bude.“89 

Maspero také například ujišťoval  koptský klub Rameses, že „Koptové jsou nejčistší  
potomci  starých Egypťanů.  Egyptští  muslimové  […] jsou stejného původu,  ale  kvůli  
smíšeným manželstvím s cizinci,  postrádají  rasovou čistotu Koptů.“90 Sayce a  Petrie 
dovedl toto rasové dělení Egypťanů ještě o krok dále. 

87 C. R. Watson, Egypt and Christian Crussade, 1907, s. 111.
88 C. R. Watson, Egypt and Christian Crussade, 1907, s. 189.
89 Flinders  Petrie,  Seventy  Years  in  Archaeology, London  1931,  s.  223-224.  cit.  dle  D.M.  Reid, 

Contesting Antiquity in Egypt: Archaeologies, Museums, and the Struggle for Identities from World  
War I to Nasser, 2015 s. 213.
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Egyptolog a lingvista Oxfordské univerzity, Reverend Professor Sayce popsal Kopty takto: 
Praví Egypťané […] Oni sami jsou stopou k ryzím předkům rasy, které civilizace a kultura 
starověkého světa za tolik vděčily. Díky svému náboženství uchránili čistotu své krve  před 
promísením s  polo-barbarskými  Araby a  divošskými Kurdy či  dalšími  cizími  elementy 
nemravného Mohamedánského rodinného života, který byl přiveden do země.91  

Nebo jinde:

Právě o Kopty, to znamená křesťanské Egypťany, se musí opírat naše naděje pro budoucí 
zdar Egypta. Egyptské mohamedánství je beznadějné; jen mezi Kopty můžeme nacházet 
stejné základy morálky a činů, jako u nás. Nadto pouze u Koptů můžeme nacházet čistou  
linii k rase starých Egypťanů […] A jedině Koptové zdědili inteligenci a schopnosti svých 
faraonských předků.92

Otázka postavení ženy v Egyptě byla mírně přeformulována. Příčina vlivu islámu na 
degradaci postavení žen zůstala, doplněna byla představa, že ve starém Egyptě měly 
ženy  nadstandardní  postavení,  které  si  uchovala  i  raná  koptská  církev  a  které  s 
příchodem islámu úplně vymizelo. Jak píše Malaka Saʼad v ženském časopise Al-Džins 
al-Latíf (Něžné pohlaví, r. 1908): 

[E]gyptské ženy studovaly vědu, mluvily z kazatelen a vládly říši, zatímco ženy v ostatních 
zemích  byly  stále  ve  stavu  otroctví  a  strádání.  […]  Ženská  svoboda  pokračovala  s 
příchodem křesťanství, ale po dobytí Araby se umenšovala a [ženám] byla určena pozice v 
ústraní a za závojem.93 

Koptové tak v restaurování postavení ženy mají navazovat na rané křesťanství a skrze 
něj až na starověký Egypt. Proto má být také obnova postavení žen u Koptů přirozenější 
a jednodušší. Také popis fyziognomie Koptů se proměnil a v tvářích Koptů a Koptek se 
mají odrážet rysy starověkých Egypťanů. „Fyzické popisy Koptů zdůrazňovaly jejich  
„faraonské oči“ a dlouhé prsty – zděděné znaky vůdcovských schopností a civilizace.“94

Do dnešních dnů trvá mnoho Koptů na tom, že jsou pravými syny a dcerami faraonů, 
historického  období,  kdy  země  nebyla  ovládána  a  olupována  ani  pleněna  cizími  pány. 
Mladé koptské ženy jsou hrdé na svou klasickou faraonskou fyziognomii […] Do dnešních 
dní  jsou  egyptští  křesťané  pojmenováváni  podle  svých  před-křesťanských  předků: 
Amonius, Anub, Bakhum, Isis, Šenuda, Serapeion, Ramses, Wissa.95

V kontextu popisu Koptů tak nastala zásadní proměna. Od obyvatel Egypta, kteří nebyli 
od  svých  muslimských  sousedů  rozpoznatelní  ani  fyzicky  a  hlavně  ani  co  do 
charakterových  chyb,  získali  pozitivní  charakteristiky,  jež  měli  zdědit  po  starých 
Egypťanech a které byly pouze potlačeny jejich životem v muslimském světě. 

90 D.  M.  Reid,  Whose  Pharaohs?  Archaeology,  Museums,  and  Egyptian  National  Identity  from 
Napoleon to World War I. 2003, s. 282.

91 V. Ibrahim, The Copts of Egypt: The Challenges of Modernisation and Identity, 2011, s. 3.
92 A.H Sayce, preface to Dowling, The Egyptian Church, vi. cit. dle D.M. Reid, Contesting Antiquity in  

Egypt: Archaeologies, Museums, and the Struggle for Identities from World War I to Nasser, 2015, s. 
213.

93 D.  M.  Reid,  Whose  Pharaohs?  Archaeology,  Museums,  and  Egyptian  National  Identity  from 
Napoleon to World War I. 2003, s. 283.

94 Oram,  „Constructing  Modern  Copts“.  cit.  dle  D.M.  Reid,  Contesting  Antiquity  in  Egypt:  
Archaeologies, Museums, and the Struggle for Identities from World War I to Nasser, 2015 s. 214.

95 Meinardus Otto,  Christians in Egypt,  Orthodox,  Catholic,  and Protestant Communities  Past  and  
Present, 2006, s. 1-2.
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Koptové  jsou  stále,  i  v  nynějším  degradovaném  stavu,  nejcivilizovanější  z  domácích 
obyvatel: Inteligencí Egypta jsou stále koptští písaři, kteří jsou díky tomu využíváni jako 
úředníci v úřadech svých dobyvatelů či jako zapisovatelé při značení stavu vody Nilu.96 

V těchto popisech můžeme vidět, jak se proměnily popisy Koptů. Koptové mají díky 
svým „kořenům“ v „kolébce civilizace“ zachovávat i její vlastnosti, jak ve fyziognomii, 
ale především  vlastnosti charakterové.

2.3. Koptské ikony v kontextu odpovědi na kolonialismus

2.3.1.Koptská diaspora

Pro koptské chrámy mimo Egypt je obvyklá spíše ikonografie jednoho stylu, a to právě 
toho, který vychází z práce Izáka Fanúse a navazuje na ni. Přinejmenším v mnohem 
větší míře, než tomu je v Egyptě samém. Některé chrámy jsou pronajaté, zapůjčené či 
odkoupené  již  existující  kostely,  v  mnoha  případech  (především  v  Americe  nebo 
Austrálii) bylo a je budováno mnoho nových chrámů, ve kterých nalézáme většinu ikon 
neo-koptského stylu. Snad by bylo možné hledat příčiny v potřebě udržovat koptskou 
identitu  mimo  původní  domov  a  potřebu  uchovávat  kontinuitu  nejen  v  rámci 
náboženských tradic,  ale  i  v rovině kulturního dědictví.  Neo-koptské ikony jsou pak 
prostředkem návaznosti s Egyptem a domovskou církví na vizuální úrovni. Především 
kvůli rozpoznatelnému způsobu vyjádření, které se odděluje jak od realistické malby, 
tak  je  i  odlišný od jiných orthodoxních  ikonografických tradic.  Nemalou úlohu pak 
sehrává  prostý  fakt,  že  se  jedná  o  nové chrámy,  pro  které  je  třeba  vytvořit  mnoho 
nových ikon. Odvážet ikony z Egypta je přinejmenším neobvyklé, ne-li nemožné. Neo-
koptský styl  je  pak  ideálním  způsobem  pro  uchování  jak  ikonografických  tradic  a 
návaznosti na ortodoxní kánon, stejně jako vyjádření a zdůraznění „koptskosti“ ikon a 
chrámu.

V Egyptě lze sledovat v ikonografii a náboženském umění jiný příběh, vypovídající o 
jiné situaci - koptská ikonografie vymizela. Tzv.  neo-koptská ikonografie vznikla jako 
odpověď na její neexistenci a potřebu znovu navázat na ikonopis a jeho tradici ovšem 
nikoli kopírováním starších typů, ale vytvořením nového ikonopisného kánonu.  Neo-
koptský ikonopis  však  v  Egyptě  nesehrává  takovou  úlohu,  jakou  má  v  diaspoře. 
Rozhodně nelze ani říci,  že  by byla jediná ba ani  většinová produkce ikon v rámci 
Egypta právě tohoto typu. Sice zde nalézáme ikonografické dílny, které pokračují ve 
Fanúsově odkazu;  nejznámější  je  v rámci  Koptského institutu v Káhiře  (Institute  of 
Coptic Studies zal. 1954), kterou založil Izák Fanús. Druhým z významnějších center je 
klášter sv. Dimiány v Belqás, kde mnišky kláštera pracují na  neo-koptských ikonách. 
Jinak se ale jedná spíše o jedince nikoli o dílny. Dokonce ani v klášteře sv. Dimiány 
však nejde o jediný způsob malby či  psaní  ikon, ale  simultánně jsou zde vytvářeny 
ikony či malby realistického typu -  taswírí.
Obecně  lze  říci,  že  v  Egyptě  ikonografie  a  tím  také  jasné  udržování  nějakého 
ikonografického kánonu není v centru pozornosti.  Jestli jsou koptské chrámy naopak 
něčím  charakteristické,  pak  tím,  že  v  nich  lze  najít  velikou  škálu  různých  typů 
znázornění od navázání na naivní realismus (zmiňované ikony taswírí) přes historické 

96 A. P. Stanley, History of the Eastern Church, 1907, s. 95.
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ikony, ikony, které byly dovezeny, nebo je psali ikonografové z Řecka, arménské ikony, 
až po nějaký typ moderních ikon pod vlivem Izáka Fanúse, nebo jiných. Především v 
chudších oblastech Horního Egypta v chrámech a kaplích nalézáme i množství tisků.97

2.3.2.Západ a koptské ikony v Egyptě

Určitě značnou roli v nejednotnosti koptských ikon jistě sehrává diskontinuita stylů v 
rámci  jejich  historie.  Zásadním  prvkem,  který  stojí  za  odklonem  od  ikonografie  a 
přitakání  realistickému  znázornění  je  však  zcela  jistě  působení  Západu.  V  době 
kolonialismu a otevření Egypta vlivům západní misie, neunikla koptská církev snahám 
o obrácení na „pravou víru“ jak z katolické strany, tak ze stran různých protestanských 
církví. Misijní  snahy se samozřejmě neodehrávaly až v období nadvlády „západních 
mocností“,  mají  už  mnohem  dávnější  historii  (katolické  snahy  se  datují  již  do  17. 
století). Ve velkém měřítku se však misie rozšířila v době 18. a především 19. století. 
Pro  křesťanské  snahy o obrácení  Egypťanů na  „pravou víru“  je  pak  chrakteristický 
odklon  od  původního  záměru.  Primární  cílovou  skupinou  misijních  snah  bylo 
muslimské obyvatelstvo, kde však ke značnému překvapení misionářů nedocházelo k 
zásadním úspěchům. Misionáři se pak zaměřili s obracením ke „správnému křesťanství“ 
na Kopty. 

Co se týče našeho tématu, lze sledovat odmítnutí tradičních koptských ikon (či prostě 
ikon, které byly v Egyptě užívány ať už bychom je zařadili  do jakéhokoli  prostředí 
vzniku) po dvou liniích: protestantské a katolické.
 
Protestantská linie, kdy ve většině protestantských církvích lze sledovat sice celou škálu 
přístupu k náboženskému umění, avšak snad lze s jistou dávkou zobecnění říci, že vždy 
budou mít problém se ctěním ikon tak, jak se odehrává v orthodoxních církvích, či v 
našem případě u Koptů. Ze strany protestantských křesťanů se jednalo o mnohdy tvrdou 
kritiku a chápání úcty k ikonám jako formy  idolatrie. Tak z pohledu protestantského 
theologa  (Presbyterian  Church  of  North  America),  který  popisuje  pozitiva  působení 
protestantské  misie:  „Na  mnoha  místech  pak  byly  z  chrámů  odstraněny  obrazy  a  
uvolnilo se užívání arabštiny a omezilo se užívání mrtvé koptštiny při bohoslužbě.“98     

O tom, že bylo prokazování úcty ikonám v Koptské církvi protestantům trnem v oku a 
pokoušeli  se proti  ikonám v Egyptě bojovat,  svědčí  i  poněkud rozporuplné varianty 
interpretace „ikonoklastického“ momentu, který se měl odehrát v období patriarchátu a 
pod vedením reformního papeže Kyrilla IV. (Abba Kyrillos IV. -   Abú Isláh,  1854-
1861).  Bojoval „proti ikonografii, vůči které vehementně a  neústupně vystupoval. Abú  
Isláh chápal ikonografii, která sehrávala důležitou roli v koptské tradici, jako formu  
idolatrie a pověry; domníval se, že právě toto vedlo k degradaci duchovních hodnot  
koptské  církve.“99 Předchůdce  papeže  Kyrilla  IV.  dal  vystavět  novou  katedrálu  v 
Azbakíja v Káhiře. V průběhu její přestavby za Kyrilla IV.. papež vyhlásil, že v nové 
budově chrámu „nebudou povoleny žádné posvátné obrazy.“100

„Pohleďte na tyto dřevěné obrazy, kterým  jste vzdávali úctu a dokonce uctívali! Nemohou  
být prospěšné ani vám neublíží. Bůh samotný má být uctíván!“101 

97 Informace se opírají o výzkum v Egyptě v letech 2014 a 2015.
98 Ch. R. Watson, Egypt and the Christian Crusade, 1907, s. 189.
99 O. F. A. Meinardus, Two Thousand Years of Coptic Christianity, 1999. s. 70.
100 Vivian Ibrahim, The Copts of Egypt The Challenge of Modernisation and Idnetity, 2011, s. 24.
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Toto  vyhlášení  kulminovalo  zapálením ohňů v  Káhiře  a  Asijutu,  na  nichž  byly  páleny 
ostatky  k  pobavení  cizinců,  kteří  hleděli  na  koptskou  ikonografii  s  pohrdáním.102 […] 
Reformní zpráva Abu Isláha byla jasná:  nová koncepce zaměřená na osvětu kléru skrze 
vzdělání, ve snaze odvrátit se od toho, co považoval za znaky pověr a „zpátečnictví“. Abú 
Isláhův přístup k ikonografii a pověrám byl progresivní a „modernistický“. Jeho inspirace 
měla pravděpodobně kořeny ve vlivu presbyteriánské misie, která se, speciálně v Horním 
Egyptě, prohlásila za nepřítele katolické ikonografie a okázalosti.103

Katolická linie přinesla „pozitivní“ přístup k náboženským obrazům. Vzhledem k tomu, 
že v Římskokatolické církvi nedošlo k odmítnutí zobrazení, neměli její misionáři důvod 
k odmítání ikon na theologické úrovni.  Katolická církev, po přijetí  misijní  strategie, 
která již neměla směřovat k přijmutí katolické církve a odchodu ze stávající církve, ale 
připojení církve v unii s Římem, obvykle tolerovala ritus v těchto církvích bez větších 
změn  a  to  včetně  projevování  úcty  ikonám  a  všech  liturgických  úkonů  s  nimi 
spojenými104. V případě Egypta,  Koptská katolická církev vznikla oficiálně poprvé v r. 
1741,  reálně  však  r.  1824  (respektive  1829),  kdy  jí  bylo  umožněno  stavět  kostely. 
Římskokatolická  církev  přinesla  s  sebou  do  Egypta  své  varianty  znázorňování 
náboženských  témat,  které  byly  koptskými  církvemi  (katolické  i  orthodoxní) 
adoptovány. V jednom prvku se ale shodli  protestanti s katolíky a nakonec i mnoha 
jinými cestovateli, archeology atp.: Totiž v popisech estetické hodnoty, či přesněji ne-
hodnoty koptských ikon. 

Koptská katedrála, vystavěná v současném století je tak ošklivá a nezajímavá, že ani nastojí  
za návštěvu s výjimkou těch návštěvníků, kteří chtějí vidět, jak dnešní Koptové opouštějí  
své vlastní tradice a přejímají formy a praxi řecké církve.105

Nebo například Butcher v komentáři k příkazu papeže Kyrilla IV. ke zničení ikon, kvůli 
jejich možnému uctívání – idolatrii: 

Mohli bychom mít tendenci litovat  tohoto Cyrilova činu, pokud by se zdálo, že při jeho 
názorné  lekci  byla  zničena  vůbec  nějaká  umělecká  díla.  Ale  umění  malby  od  dobytí 
Osmany téměř vyhynulo a obrazy, které byly zničeny před katedrálou  [sv.] Marka, byly 
pravděpodobně ještě  horší  mazanice  než  ty,  které  byly  od  Cyrilovy  doby umístěny  do 
katedrály, kterou postavil.106

Žádné obrazy minulého nebo současného století nemají jakoukoli hodnotu, snad pouze jako 
mumifikace  zakonzervované mrtvé tradice minulosti.107

101 E. L. Butcher, The Story of the Church of Egypt: Being an Outline of the History of the Egyptians 
Under Their Successive Masters from the Roman Conquest until Now. s. 399; Mattewos, Tarikh 
Bahwat, 46-7. cit. dle Vivian Ibrahim, The Copts of Egypt The Challenge of Modernisation and 
Idnetity, 2011, s.  24.

102 Vivian Ibrahim, The Copts of Egypt The Challenge of Modernisation and Idnetity, 2011, s. 24.
103 Tamtéž, s. 24-5.
104 V různých církvích v unii s Římem se jedná o různé stupně „pozápadnění ritu“, výjimkou může být 

církev maronitská, ve které byl ritus výrazněji pozměněn po katolickém vzoru.  
105 A. J. Butler,The Ancient Coptic Churches of Egypt vol. 1., 1884, s. 284.
106 E. L. Butcher, The Story of the Church of Egypt: Being an Outline of the History of the Egyptians 

Under Their Successive Masters from the Roman Conquest until Now. Vol. 1., 1897, s. 399.
107 A. J. Butler,The Ancient Coptic Churches of Egypt vol. 1., 1884, s. 89.
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2.3.2.1. Kritika estetické stránky ikon

Estetická  hodnota  uměleckých  děl  stála  v  době před  koncem 19.  století  (i  v  rámci 
Evropy) především na mimetickém základu - realismu či naturalismu. S jistou dávkou 
zjednodušení lze říci, že od dob renesance v  západním umění převládala touha po co 
nejdokonalejší nápodobě reálného světa. Dokonalost díla se pak odvíjela od schopnosti 
umělce  vyjádřit  s  přesností  co  vidí.  Nebo  lépe  řečeno,  dokonalost  stála  na  co 
nejdokonalejším předvedení a navození reálného světa, jak by jej člověk mohl vidět. 
Realismus, či realismus navozující umění, se také stalo jistým měřítkem pro posuzování 
ostatních děl a „uměleckých epoch“. Stejně tak jako se setkáváme v pojetí historiografie 
obecně i dějiny umění (ve své „klasické“ podobě) vycházely z několika předpokladů. 

1) Existence jakéhosi celkového jednotného proudu jednotných dějin lidstva, které lze 
dělit do epoch. Obdobným způsobem, jak vypráví příběh dějin lidstva část  bible. 2) 
Existence  všelidského  obecně  platného  estetického  cítění.  Toto  cítění  je  také 
kultivovatelné  výchovou.  3)  Vývoj  umění  probíhá  od  nedokonalého  a  neumělého 
(dětského) k dokonalejšímu (zralému). V případě dějinných epoch různých uměleckých 
stylů se pak rytmicky opakuje období „nedokonalých počátečních krůčků“, „vrcholné 
období“ a „období úpadku“, na které navazuje další nový počátek. Tak je jednoduchá 
linearita vývoje získává dojem složitosti, jelikož se podle tohoto pojetí odehrává spíše v 
určité sinusoidě. Principem kunsthistorie108 však zůstává jednotný příběh vývoje umění, 
který  je  vždy  hodnocen  z  dané  historické  pozice  daného  autora.  Princip  vývoje  se 
nachází buď v chápání jeho vrcholného období v minulosti, nebo v současnosti daného 
autora.  Vývoj  je  sledován  z  místa,  kam  se  měl  nutně  umělecký  projev  člověka 
dopracoval. Tím se dostáváme k dalšímu bodu. 4) V dějinách umění se hledá a nachází 
kauzalita tak, aby byly smysluplné.

Do takto chápaných dějin umění je pak zakomponováno umění „jiných“. Své místo pak 
získávají podle podobnosti či nepodobnosti s evropským. V době „prvních“ setkávání s 
koptskými ikonami,  jim bylo jejich místo určeno na tomto žebříčku velmi nízko. V 
sekulární  rovině  byla  odpovědí  na  kritiku  egyptského  umění  odpovědí  jeho 
„westarnalizace“. Ta proběhla jak na praktické rovině jeho vytváření, tak i v teorii na 
akademické  úrovni.  Příkladem  prvního  může  být  Muzeum  moderního  egyptského 
umění. Zde vystavená díla zcela kopírují vývoj evropského moderního umění. Hlavní 
vzdělávací instituce v Egyptě, nevyučují ani křesťanské ani islámské umění, ale dějiny 
západního umění. Příkladem může být Fine Arts of Guisa, Faculty of Philosophy.109 
Vrátíme-li se k tématu katolické církve a jejího vlivu na koptské umění, tak po zdrcující 
kritice  ikon,  které  se  Koptům  dostávalo,  jak  na  úrovni  theologické  (ze  strany 
protestantů), tak co do uměleckého ztvárnění (zde svorně bez rozdílu denominací), se 
Koptové obrátili k umění, které  Západ  oceňoval. Inspirací se stalo umění, které bylo 
jak  křesťanské,  tak  „dostatečně  rozvinuté“  -  tedy  umění  římskokatolické  církve. 
Pomůckou pro rozšíření katolických obrazů a obrázků se pak stal tisk. V době 19. století 
již  v  Egyptě  nenacházíme  žádnou  podobu  koptských  ikon,  ale  výzdoba  chrámů  a 
náboženské obrazy jsou již prakticky všechny vytvářeny po vzoru katolických obrazů. 
V  Egyptě  ale  nedošlo  jen  k  přejímání  formy  zobrazování,  přejímány  jsou  i  typy. 

108 Před její kritikou, která přichází až v období druhé poloviny 20. stoeltí.
109 S. René, Coptic Iconography, s. 27.
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Nejznámějším  příkladem je   „tradiční  katolické“  zjevení  Panny  Marie  sv.  Kateřině 
Labouré, na základě kterého je vytvořen známý „zázračný medailon“. Medailon má na 
sobě vyobrazenu Pannu Marii v pozici s rukama volně spuštěnýma v mírném rozpažení, 
„ruce jsou zobrazeny tak, jakoby z nich prýštily kaskády zářivých paprsků na svět“110. 

Tento  typ  znázornění  Panny  Marie  získal  své  místo  v  mnoha  koptských  chrámech. 
Jistým „posvěcením“ tohoto typu se stalo zázračné zjevení Panny Marie v Káhiře v 
Zajtún (ve dnech 2 – 4. 4. 1968),111 kde se měla objevit jako zářící postava právě v 
podobě, jak ji známe z medailonu. V chrámu, kde mělo ke zjevení dojít  je pak umístěna 
ikona, která má odpovídat zjevení a odpovídá i znázornění z medailonu.112

Tento  druh  naivního  realismu,  získal  v  koptských  chrámech  své  místo  a  je  jejich 
neoddělitelnou součástí.113 I chrámy, pro které původně vytvářel Izák Fanús ikony, na 
které jsou věřící hrdí, bývají posléze doplněny o další ikony, právě naivně realistického 
typu.  Takovýmto příkladem může  být  chrám sv.  Jiří  v  Alexandrii114,  pro  který  Izák 
Fanús vytvořil ikonostas a nástěnnou malbu svatých bojovníků. Strop tohoto chrámu 
byl namalován až v nedávné době a průběžně se přidávají jak ikony závěsné, tak i nové 
mozaiky uvnitř  komplexu vně chrámu.115V ikonografii  orthodoxních církví také není 
příklon  k  realismu ničím neobvyklým.  Zahrnutí  a  sžití  se  s  realistickým způsobem 
vyobrazení  známe  i  z  dějin  ruské  ikonografie.  Vlastně  již  od  poloviny  17.  století 
společně s reformátorskými snahami v ruském pravoslaví za patriarchy Nikona, nastala 
i proměna ruského ikonopisu právě směrem k realismu podle západního vzoru. Nikon 
sám  sice  nebyl  žádným  zastáncem  vytváření  ikon  po  západním způsobu,  ale  jeho 
protivníci ze vzniklé odštěpené Starověrecké církve mu tento příklon přisoudili.

Protopop Avvakum „O malování ikon“:

[M]alují obraz spasitele Emanuela s tváří odulou, ústa rudá, vlasy kučeravé, ruce a svaly 
tlusté, prsty hrubé, a zrovna tak na nohou tlustá stehna, a celý je jako Němec zpodoben, 
tlustý, břichatý, a jen šavle po boku mu chybí. […] A to všecko vymyslel ten ohař Nikon, 
náš nepřítel, že prý se mají malovat jako živí. 116 

Reformy Petra Velkého se odehrávaly pod vlivem Západu, který proti ikonám a jejich 
ctění  vystupoval  kriticky.  Reformy  Patra  Velikého  byly  zaměřeny  proti  ruské 
ikonografii  a   „nadměrnému uctívání  ikon“.  V jeho  době  se  již  velká  část  ruských 
ikonopisců zaměřila na, můžeme říci, inkorporování realistického portrétu spolu s jeho 
stínováním a zaměřením na emotivní vyjádření, do ikon. Ikony až do období 20. století 
vykazují  propojení  mezi  západním uměním  a  tradičním  ikonografickým  kánonem. 
Tradiční ikonografie přežívala především díky starověreckým ikonopiscům (jak jejich 
tvorba, tak ale mnohdy i jejich záchrana před zničením). 

110 Rev. Robert J. Billett, C.M.F., „St. Catherine Labouré and the Miraculous Medal“, (online)
111 Zázračné  zjevení  Panny Marie  se  mělo odehrát  na tomto místě  ještě  následující  týden  a  pak  se 

zopakovat r. 1971.
112 Viz obr. č. 3, 4, 5.
113 Viz obr. č. 6,7.
114 Takzvaný Sporting Church, Omar Lofty Street, 126. 
115 Viz obr. č. 8.
116 Trubeckoj, Jevgenij Nikolajevič. „Theologie v barvách,“  s. 57.
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Zkoumání ikony začalo v polovině 19. století, nicméně ještě na začátku minulého století 
nebyly staré ikony považovány z estetického hlediska za hodnotné a byly s pohrdáním a 
bez milosti likvidovány.117 

Současně s ničením ikon (vzhledem k jejich nedostatečné estetické hodnotě) nastalo 
období,  které  bychom  mohli  charakterizovat  jako  „fascinaci  starobylými  ikonami“. 
Především  počátek  20.  století  a  vznik  Sovětského  svazu  je  obdobím  vývozu  a 
„vyprodávání“ starých ikon. Ve většině případů se však jednalo o nové ikony, které byly 
uměle upravovány tak, aby působily starobyle. Takto znovu nalezly ikony svou hodnotu 
u  antikvářů  a  sběratelů  umění,  i  když se  jednalo  o  hodnotu  historickou  a  finanční. 
Dvacáté  století  je  ale  postupně  také  návratem  k  původním  ikonám  v  jejich 
theologických aspektech. V tuto chvíli ruské pravoslaví (především ve francouzském 
exilu) přináší mnoho prací tematizující ikony a jejich duchovní význam. Je to období 
Pavla  Alexandroviče  Florenského,  Jevgenije  Nikolajeviče  Trubeckého,  Sergeje 
Nikolajeviče Bulgakova a Leonida Uspenského. 

Odbočka a načrtnutí několika málo bodů z příběhu ruských ikon poukazuje na určitou 
analogii  k situaci koptské ikonografie. V Egyptě přijetí „vyššího evropského (a tedy 
realisticky  zaměřeného)  umění“  znamenalo  zároveň  úplné  opuštění  předchozího 
způsobu vyobrazování. Ruské pravoslaví si,  na rozdíl od koptského,  západní kulturu 
„pozvalo“. V Egyptě bylo přijmutí evropského umění (spolu se vším ostatním) za své, 
odpovědí na „kulturní tlak“ kolonizátorů. Nemalou roli v Egyptě sehrál fakt, že koptská 
ikonografie nikdy neměla obdobně hluboké kořeny v historicky jednotném kánonu, ale 
stála  především  na  tradici  přejímání  a  přetváření  dobových  vizuálních  prostředků. 
Druhou část  analogie  s  ruskou situací  posléze  nalezneme v  potřebě  na  navázání  na 
přerušenou tradici a odmítnutí realismu, jako neorthodoxního. Na začátku druhé pol. 20. 
století  se   setká  ruské „obrození“  ikon s  potřebou obnovení  koptského ikonopisu  v 
Paříži  skrze  postavu  Leonida  Uspenského,  který  se  stane  učitelem  koptského 
ikonografického „obrozence“ Izáka Fanúse.118

Co se týče taswírí ikon, pak v rámci theologického chápání není rozdílu ani v tom, jak k 
nim přistupují věřící, ani jakým způsobem je přijímají církevní představitelé. Ctěny jsou 
všechny bez rozdílu, posvěcovány biskupy také. Zakázáno je pouze to, aby se jednalo o 
obraz (či fotografii) živého člověka. Dále bylo zakázáno přímo papežem Šenúdou, aby 
byly  v  chrámech  jako  ikony  obrazy  Krista,  Panny  Marie  a  dalších,  které  by  byly 
vytvářeny podle „živého vzoru“; tedy například obrazy herců nebo modelů, kteří mají 
ztvárňovat  postavu  Krista  atp.119 Ikony  typu  taswírí nebývají  z  chrámů  také 
odstraňovány ani v případě, že kněz pod jehož správu spadá, nesouhlasí s tímto typem a 
naopak podporuje koptský ikonopis.

V chrámech se ikony nenahrazují jinými. Je jasným pravidlem, že když má zobrazení své 
místo v srdcích věřících, má určitou duchovní hodnotu a historicky do chrámu patří, tak se 
ikona nenahrazuje ani nemění. Ikony je možné pouze zrestaurovat.120

Dnes nejsou výjimkou ani  taswírí ikony, které jsou „dovytvářeny“ v grafických 
programech na počítači. V Egyptě je lze nacházet především v knihkupectvích při 
chrámech a klášterech jako malé obrázky, které věřící nosí při sobě. Hlavně ale 

117 M. Luptáková, „Od masky k osobnosti. Zobrazení naplněného lidství v ikoně“. s. 44.
118 Viz kap. „Hledání a oživování „koptskosti“ v ikonách – neo-koptská ikonografie“.      
119 Rozhovor s metropolitním biskupem Bišojem v klášteře sv. Dimiány, Egypt, r. 2014.
120 Rozhovor s biskupem Jeremiášem v Káhiře, Egypt, r. 2015.
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našly své místo na přebalech knih a jako jejich ilustrace. Přímo v chrámech se 
obvykle neužívají.121 

2.3.2.2. Obroda ikonopisu v Egyptě

Moderní  koptský  ikonopis  (obecně)  vznikl  na  jednu  stranu  jako  potřeba  návratu  k 
orthodoxním  ikonám,  které  jsou  postaveny  na  symbolismu,  a  nikoli  na  realismu  a 
zároveň měl být ikonopisem typicky koptským. Měl být vyjádřením koptské kultury a 
její historie. Hledání „koptskosti“ při vytváření nových ikon se odehrává skrze několik 
rovin. 1) Návaznost na (v mnoha případech již restaurované) historické koptské ikony, 
jež lze nacházet jak v koptských chrámech, tak v Koptském muzeu. Zde se navazuje jak 
na určité typy znázornění, tak jsou inspirací k hledání obecných prvků, které by je měly 
propojovat.  2) Hledání návaznosti na starý Egypt a jeho umění a kulturu. 
Zdůrazňování  návaznosti  na staroegyptské  kořeny Koptů je  chrakteristické  pro  neo-
koptskou školu Izáka Fanúse.122

Zahrnování  staroegyptských  prvků  do  ikonografie  jako  poukaz  na  své  předky  lze 
nacházet v práci Budur Latif a Júsuf Nasíf - v jejich typu ikonografie však pokračuje již 
jen jedna ikonografka – Samira Lamii v Káhiře. Tak se zdá, že již tento typ ikon nebude 
mít následovníky.V ikonografické dílně v Anafoře (Anafora Coptic Retreat Centre mezi 
Káhirou a Alexandrií, pod správou biskupa Tomáše) se také objevují oba prvky, jenom 
je zde zdůrazněna návaznost na historický koptský ikonopis a navázání na staroegyptské 
prvky jsou sledovatelné v mnohem menší míře, než je tomu v neo-koptském ikonopisu. 
Jedná se o odkazy, které mají spíše ikonografii zahrnout do prostoru Egypta a nikoli 
navazovat na jeho symboliku. 

2.4. Závěrem

Kolonialismus nepřináší jen způsob mocenského uchopování jiných zemí a jejích kultur. 
V  rámci  orientalizace vytváří  obraz  „jiného“  skrze  sebe  sama.  Nadto  jsou  popisy 
západní zkušenosti chápány jako reálné a to nejen pro Západ, ale i pro kolonizovaného. 
Zkušenosti Západu s jinou kulturou se stávají součástí jak jejího vědeckého uchopování 
(v  orientalistice,  antropologii,  religionistice  apod.),  ale  procesu  sebeuchopování 
kolonizovaného. V těchto popisech se odráží způsob strukturování zkušeností  Západu. 
Orient se stává v jeho popisech jistou „vybledlou“ variantou Západu. Na orientalizaci 
se  tím,  že  přistoupí  na  západní popis  a  vysvětlení  podílí  Orient sám  skrze  své 
„reformování“, ale také skrze popis sebe sama skrze strukturu a otázky, které formuluje 
jiná kultura. Na jednu stranu je charakteristickou odpovědí na koloniální kritiku reforma 
podle  Západu (reformy  vzdělání,  vytváření  své  historie  atp.).  Na  druhou  stranu 
prokazování,  že  ty  prvky,  které  měla  kultura  Orientu postrádat  (jako  například 
racionalitu, vědu, či morálku) má také. 

Charakteristické rysy  Orientálce a  Orientu,  které se vytvářejí  skrze  západní chápání 
sebe sama vykazují  stejné rysy: Je zakomponován do jednotné historie lidstva (jako 
nižší stupeň vývoje) je nevzdělaný, nemorální, iracionální, pověrečný.  Současný stav je 
chápán  jako  degenerovaná  podoba  minulosti.  Islám,  jako  „heretická  varianta 

121 Viz obr. č. 9.
122 Toto navazování na staroegyptské kořeny vak neplatí obecně. V klášteře sv. Dimiány se proti tomuto 

chápání radikálně vymezují.
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křesťanství“, je společně s křesťanskou „herezí“ „monofyzitismu“ chápán jako součást a 
příčina  tohoto  „neutěšeného  stavu  Orientálce“.  Nemorálnost  Orientu a  nadřazenost 
západní kultury vykazuje rysy křesťanského myšlení o „falešném náboženství a z toho 
vyplývající falešné morálky“. „Protože je zde blízký vztah mezi „Být morálním“ a mít  
„pravé  náboženství“,  bylo  samozřejmé,  že  pohanské  náboženství  implikuje  narušení  
morálky. Jednoduše řečeno nemorálnost vždy doprovázela falešné náboženství.“ 123  

Výše popsané prvky charakterizují také západní popisy Koptů. Ve vztahu ke koptským 
ikonám, byla kritika vedena jak na theologické rovině – kvůli přílišné úctě, která jim 
měla  být  prokazována  a  jež  měla  vykazovat  prvky  „modloslužby“  (v  kritice 
protestantských  misionářů),  tak  na  rovině  estetické  –  ikony  byly  považovány  za 
neestetické a „dětské“. 

Reakce koptské církve byla na jednu stranu ukončení vytváření ikon a jejich nahrazení 
typem taswírí (naivně realistickými obrazy) v případě jako součást refomování církve 
také za Kyrilla IV. nastalo dokonce i jejich pálení. 
Společně s kritickým přístupem  Západu se  také objevuje prvek chápání  Koptů jako 
dědiců starého Egypta, v jehož rámci jsou Koptové popisování v pozitivním světle jsko 
„dědicové“  některých  jejich  charakteristik.  Tento  prvek  se  stal  součástí  koptského 
faraonismu, jenž se stal součástí jedné linie v rámci sebeuchopení Koptů. 
Moderní koptský ikonopis se začal vytvářet na základech vymizení ikonopisu v Egyptě 
– respektive jeho nahrazením realistickou tvorbou, jak potřeba navázání na orthodoxní 
chápání  ikon  a  ikonografie.  Také  se,  při  hledání  jeho  „koptskosti“  ve  své  formě 
Fanúsovy školy,  jedná o vědomé propojování koptské historie s „kořeny“ ve starém 
Egyptě.  

123 S.N. Balagangadhara; Bloch, Esther, De Roover, Jakob. „Rethinking Colonialism and 
Colonial Consciousness: The Case of Modern India.” s. 22.
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3. Starý Egypt jako „kolébka lidstva“ a hledání 
kořenů Koptů ve starém Egyptě

3.1. Uvedení 

Objevování kontinuity se starým Egyptem probíhá především na rovině vyhledávání 
možných podobných prvků v jeho náboženství,  proto je třeba se podívat na způsob, 
jakým se v koptské církvi ke staroegyptskému náboženství přistupuje124. Popis všech 
teorií a přístupů ke staroegyptskému náboženství dalece přesahuje možnosti textu, proto 
bude  linie výkladu vedena prostřednictvím pojmu náboženství, v tom významu, který 
získal  v  západním  myšlení.  Souběžně  budeme  sledovat,  jakým  způsobem  je 
jednotlivými  autory  využíván   při  srovnávání  staroegyptských  tradic  s  prvky 
přítomnými v koptské církvi. Problematika vědeckého přístupu k náboženství vyplývá z 
jeho  složité  uchopitelnosti.  Koneckonců  již  sama  definice  náboženství  se  stala  v 
humanitních vědách problémem. 

O  náboženství  píší  historici,  antropologové,  orientalisté,  sociologové,  psychologové  i 
pracovníci dalších oborů. Vznikla rovněž specializovaná disciplína ke studiu náboženství: 
religionistika. Pozoruhodné ovšem je, že čím více se religionistika a jí blízké disciplíny ve 
dvacátém století rozvíjely, čím více se snažily vymezit vůči theologickému myšlení, tím 
větší se objevovaly potíže s definováním samotného předmětu studia.125 

Pro pochopení předpokladů, na kterých stojí chápání některých prvků staroegyptského 
náboženství v roli předchůdce křesťanství, je třeba podívat se blíže na křesťanství v jeho 
formativní fázi. V době počátků křesťanství se začal vytvářet specifický způsob pojetí 
náboženství  a  také specifický způsob přístupu k ostatním náboženstvím.  Jedná se o 
důležitý  myšlenkový  posun,  který  formoval  křesťanské  myšlení  a  zároveň  se  stal 
nedílnou součástí  evropského myšlení  o  náboženstvích  a  kulturách,  která  významně 
ovlivňuje i současné myšlení. Tento tematický celek bude otevřen otázkou rozdílného 
chápání  římského  a  křesťanského  pojetí  religio a traditia. Proměna  v  křesťanském 
přístupu k  religio vyplývá ze specifické historické situace, na jejímž základě vznikaly 
spisy rané křesťanské apologetiky.  Zde vznikly základní kameny v přístupu k jiným 
tradicím a způsob argumentace ve prospěch výlučnosti  křesťanského náboženství.  V 
odpovědi  na  státním  pronásledování  a  kritiku  antických  filosofů  byla  formulována 
základní dogmata a způsoby výkladu celého světa.

Princip Preparatio  evangelica  jako jeden ze  způsobů vztahování  se  k „pohanům“ a 
psaní  historie  světa.  Pojem náboženskosti,  který  byl  zdůrazněn  reformací  a  stal  se 
součástí  chápání  náboženství.  Počátky náboženství  v  pra-monotheismu,  jako  součást 
degenerační teorie v přístupu k dějinám náboženství. Nakonec také jak se osvícenská 
témata  (sekularizované  křesťanské  theologie)  prolnula  do  romantismu  a  hledání 
„kolébky lidstva“.  Tato theologická témata formovala pojetí  náboženství v západním 
myšlení. Vzhledem k ohromnému tematickému rozsahu jsou vybrány jen ty prvky, které 
pak můžeme nacházet v koptských pojednáních, ale zároveň dobře ilustrují theologické 
kořeny „západního“ pojetí náboženství. 

124 Viz např. Obr. č. 10.
125 M. Fárek, Indie očima Evropanů, 2014, s. 29.
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V další části bude text pojednávat o zakomponování některých prvků staroegyptského 
náboženství do koptské theologie. Zde je nutné zdůraznit, že se nejednalo a nejedná o 
jednotný přístup církve ke staroegyptskému náboženství. Navazovat bude část, ve které 
je nacházena obdobná kontinuita a obdobné výklady návaznosti křesťanství na některé 
prvky  staroegyptského  náboženství,  avšak  nikoli  v  rámci  explicitní  theologie,  ale 
implicite - v předpokladech, na kterých koptologové a další vědci staví. 

Kapitola  staví  na  práci  Balagangadhary,  v  jehož  kritickém  pojednání  se  odhalují 
problémy teorií o náboženství v religionistice a humanitních vědách obecně. Jeho práce 
je  zaměřena  především na  problematiku  evropského nahlížení  na  Asii  a  Indii  a  její 
tradice. Vzhledem k tomu, že se soustředí na vývoj evropského/západního myšlení, jsou 
jeho  analýzy teorií  náboženství  a  jejich  předpokladů  vhodné  i  ve  vztahu  k  našemu 
tématu, ve kterém lze dobře sledovat západní způsobu vztahování k jiným kulturám.

[S]oučasné chápání Indie a Číny (a pohanských kultur obecně) je především definováno 
tím,  jak  rané  křesťanství  popisovalo  římské  pohanství.  To  znamená,  že  to,  co  dnešní 
západní  kultura  myslí,  že  o  těchto  kulturách  ví,  je  v  přímém vztahu  k  tomu,  jak  rané 
křesťanství uspělo či neuspělo v popisu pohanských kultur. Ať se podíváme na křesťanskou 
theologii nebo do sekulární oblasti jako je religionistika, nebo disciplín jako antropologie či  
takzvaných debat v evoluční biologii a evoluční psychologii o náboženství, příběh je stejný: 
všechny říkají o indických a čínských náboženstvích stejný příběh. Nikoli proto, že to, co 
tvrdí je „pravda“ ale proto, že rané křesťanství definovalo obojí, otázky i odpovědi. Zaselo 
semínka určitého způsobu studia „jiných náboženství“.126 

Při  analýze  teorií  náboženství  Balagangadhara  dochází  k  mnoha  poznatkům.  Sám i 
navrhuje možnost teorie náboženství, na níž lze vystavět jeho definici, ta zde ale nebude 
vzhledem k šíři a komplexnosti tématu pojednána. 

1) Koncept náboženství vychází z dějin křesťanského myšlení.
2) Tento koncept náboženství se stal součástí teoretického chápání náboženství nejen 
misionářů,  ale  i  různých  cestovatelů,  obchodníků  atp.  „Jednotlivé  zkušenosti  byly  
interpretovány v této optice a systematizovány do myšlenkové struktury, která byla pro  
Evropany smysluplná.“127

3)  „Kumulativní  popis  evropských zkušeností  s  jinými  kulturami  je  tak  jen  zdánlivě  
potvrzením o přítomnosti náboženství v jiných částech světa. Ve skutečnosti je dokladem  
trvajícího vlivu teologického paradigmatu […].“128

 

3.2. Religio a traditio v proměnách 

Křesťanství  se  rozvíjelo  v  kontaktu  s  římským světem,  ve  kterém má svůj  počátek 
samotný pojem religio. Jakým způsobem bylo toto religio bylo chápáno křesťany a jak 
Římany  samými,  nacházíme  zásadní  rozdíly.  Římská  společnost  je  charakteristická 
mnohostí  filosofických škol, kultů a kultických praxí, které ve společnosti  sehrávaly 
významnou úlohu. Římskou říši tvořilo na dvanáct set městských celků, velké množství 

126 S.N.  Balagangadhara,  Sarah Claerhout,  „Ancient Roman Culture and Early Christianity:  A Pagan 
Perspective from India“,[online] s. 2,3.

127 M. Fárek, Indie očima Evropanů, 2014, s. 30.
128 Tamtéž, s. 30.
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etnických  skupin  a  stejně  tak  veliké  množství  božských  sil,  které  byly  uctívány  v 
každém z daných celků.129 Ohromná variabilita (jak filosofických škol tak kultů) nebyla 
pro  Římany  problémem.  Naopak  -  je  typické,  že  Římané  byli  „tolerantní,  až  to  
hraničilo s „indiferencí k diferencím“.130

Zdá se, že římské  religio  charakterizuje tolerance k jiným tradicím, „respekt“ k tradicím, 
demonstrovaný vlastně jejich praktikováním kdykoli a kdekoli to bylo nezbytné. Religiones 
starověkých Římanů byly pokračováním tradic předků. Tradice je to,  co lidi mezi sebou  
odlišuje.131 

Jeden paradox řeckého a římského myšlení spočívá v tom, že přestože můžeme nalézt 
velké množství literatury (od filosofie k satiře), v níž jsou bohové snižováni, vysmíváni, 
či ve kterých je dokonce popírání jejich existence132, nevedlo to k odmítání či rušení 
jejich kultu. Jakým způsobem je možné vysvětlit, že titíž filosofové a myslitelé, kteří se 
bohům vysmívají nebo kritizují jejich antropomorfní podobu, jejich původ u lidí či či 
zpochybňují  samotnou  jejich  existenci,  se  zároveň  zúčastňují  jejich  kultu?  Velmi 
známým příkladem je Cicero, který ač sám mnohokrát kritizoval augury a z jeho spisu 
De natura deorum lze vyčíst kritiku a různé výklady o bozích, sám augurem zůstal.

V jeho spise Kotta (skeptik a zároveň kněz) hovoří:

A tak,  já,  sám velekněz,  jenž  se domnívám, že  jest  státní  bohoslužbu a  její  obřady co  
nejsvědomitěji zachovávati, chtěl bych se přesvědčiti o první věci, totiž o jsoucnosti bohů, 
nejen domněnkami, nýbrž podle pravdy. Naskýtá se totiž mnohé, co uvádí ve zmatek, takže 
se někdy zdá, že není bohů.133 

Nemálo na mne, Balbe, působí tvá vážnost a výzva na konci tvé řeči, abych pamatoval, že 
jsem Kotta a pontifex. To směřovalo, tuším, k tomu, abych hájil po předcích zděděných 
názorů o nesmrtelných bozích, obětí, obřadů a náboženských obyčejů. Vždy jsem to hájil a 
budu hájiti a nikdy mne nezviklá v názoru o uctívání nesmrtelných bohů přijatém od předků 
ničí řeč, ni učeného ani neučeného. Když však jde o náboženství, následuji velekněží […] a 
držím se augura […]  jehož výklad o náboženství v oné slavné řeči si vyslechnu raději než 
kteréhokoli  předního  stoika.  […]  Od  tebe  jako  filosofa  jsem  totiž  povinen  žádati 
odůvodnění náboženství, kdežto našim předkům věřiti i bez odůvodnění.134 

Tato  nekonzistence  myšlení  a  jednání  se  stala  tématem  pro  mnoho  osvícenských 
myslitelů. Odpovědi byly hledány v potřebě náboženstvím ovládat lid (Montesquieu)135 
či v tom, že lid byl negramotný, a tak nemohl vědět, co daní autoři psali, lid tedy znal 
pouze jejich veřejné promluvy (Diderot)136. Jiný výklad vychází ze strachu intelektuálů 
z  následné  perzekuce  (Hume).  Podle  Gibbona  svou  zbožnost  pouze  předstírali  a 
„skrývali své ateistické cítění pod kněžským rouchem.“137 Jedním příkladem za všechny 
mohou být slova Humea, který interpretuje Cicerona a jeho období:

129 S.N.  Balagangadhara,  Sarah Claerhout,  „Ancient Roman Culture and Early Christianity:  A Pagan 
Perspective from India“,[online] s. 3.

130 S.N. Balagangadhara, The Heathen in His Blindness: Asia, the West and the Dynamic of Religon, s. 9.
131 Tamtéž, s. 13.
132 Za mnohé například Euheméros, Xenofanés z Kolofónu, Lúkianos ze Samosaty – Theón dialogoi, 

Plútarchos – De superstitiones, či Cicero - De natura deorum a mnoho dalších.
133 M. T. Cicero, O přirozenosti bohů: tři knihy rozprav věnované Marku Brutovi I. 61., (přel. A. Kolář), 

s. 38, 39.
134 Tamtéž,126.
135 S.N.  Balagangadhara;  D.  Jhingran,  Do  All  Roads  Lead  to  Jerusalem?:  The  Making  of  Indian  

Religions, s. 10.
136 S.N.  Balagangadhara;  D.  Jhingran,  Do  All  Roads  Lead  to  Jerusalem?:  The  Making  of  Indian  

Religions, s. 11.
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Byl-li  kdy národ a věk,  v němž veřejné náboženství  pozbylo vší  vážnosti  u lidí,  mohli  
bychom očekávati, že nevěrectví v Římě v době ciceronské zjevně zřídilo si svůj trůn, a že 
Cicero sám každou řečí, každým skutkem musel býti nejpřednějším jeho hlasatelem. Ale 
ukazuje se, že jakékoli skeptické volnosti dopřával si velký ten muž ve svých spisech nebo  
rozmluvách  filosofických,  ve  všedním  životě  vystříhal  se  podezření  z  deizmu  a  z 
neuctivosti.138 

Ve stejném duchu daný rozpor vykládají i dnešní autoři. Cicero měl Římany nabádat k 
odmítání  nových  orientálních  kultů,  státní  kult,  ač  i  ten  v  soukromí  považoval  za 
vulgární, však nekritizoval (Peter Gay).139

Způsob řešení této otázky, který propojuje všechny výklady, je ten,  že řečtí a římští 
intelektuálové  byli  neautentičtí  či  přímo nečestní.  Argumenty proti  existenci  bohů a 
jejich kritika,  přímo převzaté od řeckých a římských filosofů, se v osvícenství staly 
součástí kritiky náboženství. Tytéž argumenty u osvícenců a antických myslitelů vedly k 
rozdílným důsledkům. V případě osvícenství vedly k atheismu a odmítnutí náboženství, 
v případě filosofů řecko-římské epochy však nikoli.140 Fakt, že stejné argumenty vedly k 
jiným výsledkům, může vést k dvěma možným závěrům:

1) Římští a řečtí filosofové (kteří na jednu stranu kritizovali kulty a bohy a na druhou 
stranu se účastnili jejich kultů), byli pokrytci či mírněji řečeno „nábožensky vlažní“. 
Jinými slovy celá epocha i její myslitelé jsou tak hodnoceni skrze morální otázky. 
2) Je možné, že  religio,  tak jak je chápali  Římané, neodpovídá chápání  náboženství 
osvícenců (a v tím pádem ani dnešních autorů). Tedy, že v případě antiky se nemuselo 
jednat o nutné propojení mezi kultem (praxí) a vírou (doktrínou). „Římské religio bylo  
vůči  jakémukoli  souboru  theologických  doktrín  indiferentní.“141 Jinak  řečeno  jejich 
náboženská praxe nemusela být založena na náboženské víře. Kult pak mohl přetrvat, 
protože byl předáván z generace na generaci bez potřeby další legitimizace. Tak také 
„nebylo  třeba  žádného  teoretického  ospravedlnění  udržování  zvyků  předků  […] 
Filosofický argument může založit či prokázat něčí názor, avšak vzhledem k tradiční  
praxi je irelevantní.“142

V dnešním chápání lze říci, že římské religio, tak jak jej chápali sami Římané, odpovídá 
co do obsahu spíše tomu, co nazýváme tradicí a kulturou.

Když člověk chápe náboženství jako tradici, tj. jako soubor praxí předávaný po generace, 
pak se tento termín zdá být variantou našeho intuitivního pojetí kultury: mít náboženství, 
znamená mít kulturu. Tam, kde existují lidé s historií, kteří se identifikují jako lidé, existují  
také tradice. Jinými slovy, mají také náboženství. Zdá se, že pohani chápali otázku právě 
takto.143

137 Gibbon, Decline, 1776, s. 13. cit. dle S.N. Balagangadhara, The Heathen in His Blindness: Asia, the  
West and the Dynamic of Religon, s. 36.

138 D. Hume, Přirozené dějiny náboženství; a Rozmluvy o náboženství přirozeném, (přel. J. Škola), s. 56, 
57.

139 S.N.  Balagangadhara;  D.  Jhingran,  Do  All  Roads  Lead  to  Jerusalem?:  The  Making  of  Indian  
Religions, s. 12.

140 S.N.  Balagangadhara;  D.  Jhingran,  Do  All  Roads  Lead  to  Jerusalem?:  The  Making  of  Indian  
Religions, s. 12.

141 S.N.  Balagangadhara;  D.  Jhingran,  Do  All  Roads  Lead  to  Jerusalem?:  The  Making  of  Indian  
Religions, s. 12.

142 Tamtéž, s. 13.
143 S.N.  Balagangadhara,  Sarah Claerhout,  „Ancient Roman Culture and Early Christianity:  A Pagan 

Perspective from India“,[online] s. 12.
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Takovýto  výklad  chápání  římského  religia umožňuje  vysvětlení  dalšího  rozporu 
antického světa. Pokud bylo římské náboženství tolerantní a otevřené vůči všemožným 
kultům, jak  je  možné,  že  se  tak nedělo vůči  judaismu a následovníkům Krista.  Pro 
Římany  židé  a  křesťané  neměli  religio (tedy  tradici);  Římané  je  nebyli  schopni  v 
judaismu ani v křesťanství rozpoznat.144

Například Porfyrios údajně tvrdil, že křesťané se dopouštějí - „[…] největší bezbožnosti, 
když neberou v úvahu mocnosti tak zřejmé a dobrotivé, ale přímo porušují zákony, které 
vyžadují, aby každý uctíval rodové zvyky a nerušil to, co by mělo být nedotknutelné, ale  
aby postupoval řádně podle náboženství svých předků a nebyl vůči nim lhostejný kvůli  
lásce k novinkám."taswírí“ (fotografické), v textu bude  proto užíván v tomto smyslu jako pojem.145Ve světle toho, co jsme řekli, je zřejmé, že ti, kdo nemají tradici, by 
byli  obviněni  z  ateismu.  Taková  byla  skutečná  kritika,  kterou  vznášeli  pohané   vůči 
křesťanům. Díky tomu mohli pohané této doby nahlížet rané křesťany jako „ateisty“ bez 
náboženství.146

Židé  na  situaci,  kdy  potřebovali  prokázat,  že  jejich  náboženství  je  religio (podle 
římského výkladu), reagovali dvojím způsobem. Ukázáním, že mají historii (jako národ) 
a prokázáním své starobylosti; tedy že jsou v posledku mnohem starší než Římané či 
Řekové sami. Ve svých výkladech například poukazovali na stáří Mojžíšových zákonů, 
na kterých dokazovali nejen to, že byly starší než řecké, ale dokonce, že Řekové zákony 
převzali od nich. Vysvětlování, že judaismus je religio, bylo soustředěno na historicitu a 
pravdivost  Písma. Zákaz uctívání  jiných bohů a jejich znázorňování  je podle tohoto 
výkladu součástí jejich starobylé tradice. 

Jakým  způsobem  ale  mohli  prokázat  křesťané,  že  mají  (anticky  chápané)  religio? 
„Křesťané nemohli  sebe  samy vidět  jako  lid  s  historií,  tradicí  a  jazykem –  to  jest,  
nemohli zpětně sledovat sebe samy jako nějaký zvláštní lid.“147 

Jsme novým lidem, a ve skutečnosti toto nové jméno „křesťané“ se stalo známým u všech 
národů teprve před krátkou dobou. Přesto můžeme dokázat, že náš život, naše mravy jakož 
i zásady, co se týče uctívání Boha, nejsou nové a od nás jakoby vymyšlené, Ty, abych tak  
vyjádřil, znali od samého počátku lidstva i bohabojní muži starověku.148

Všem je známo, že hebrejský národ nebyl novým národem a pro své stáří  byl u všech  
národů váženým lidem. […] Kdo by nyní všechny tyto znamenité muže  - od Abrahama až 
k  prvnímu  člověku  –  pro  jejich  spravedlivé  jednání,  pravda,  ne  podle  jména  nazval 
křesťany, byl by blízko pravdy. […] Co by tedy nám mohlo zabránit tvrdit, že my, kteří se 
nazýváme po Kristu (křesťané), máme tentýž způsob života a tentýž způsob uctívání Boha 
jako ti bohumilí muži dávných dob? Tím jsme dokázali, že dokonalá úcta Boha, která nám 
byla předána Kristovým učením, není něčím novým a cizím, nýbrž po pravdě řečeno první, 
jedinou a pravou. Tolik o tom149. 

V křesťanské apologetice jsou zřetelné odpovědi skrze transformaci  původní otázky. 
Místo  argumentace  starobylostí  zděděné  tradice,  směřovala  jejich  apologetika  k 

144 S.N.  Balagangadhara;  D.  Jhingran,  Do  All  Roads  Lead  to  Jerusalem?:  The  Making  of  Indian  
Religions, s. 13.

145 Eusebius, „Praeparatio evangelica,“ IV. i. cit. dle  S.N.  Balagangadhara,  Sarah Claerhout, „Ancient 
Roman Culture and Early Christianity: A Pagan Perspective from India“,[online] s. 15.

146 Porphyry and Julian Against  the Christians“,  Aufsteig und der  Romischen Welt:  Geschichte  und 
Kultur Roms im Spiegel der Neuren Forschung, 23.2. cit. dle  S.N. Balagangadhara, Sarah Claerhout, 
„Ancient Roman Culture and Early Christianity: A Pagan Perspective from India“,[online] s. 15.

147 S.N. Balagangadhara, The Heathen in His Blindness: Asia, the West and the Dynamic of Religon , s. 
47.

148 Eusebius Pamphili - Církevní dějiny (ecclesiastica historia), přel. J. Novák s. 15.
149 Tamtéž, s. 15.
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doktríně;  tedy  k  dokázání  toho,  že  jejich  učení  je  starobylé  a  pravdivé.  Otázka  po 
následování praxe se transformovala v otázku po následování doktríny.150 

[J]e možno vidět stáří prorockých písem a božskost naší doktríny, že tato doktrína není 
nová ani naše zásady mýtické či falešné, jak někteří myslí, ale velmi starobylá a pravá.151  

3.3. Starobylost a interpretace historie světa podle křesťanství - 
Praeparatio evangelica a Logos spermatikos

Ve vztahu k judaismu chápe křesťanství sebe sama jako završení a naplnění Starého 
zákona jakožto „starého“. V tomto kontextu mají být křesťané následovníky pravých 
doktrín a jejich náboženství je tudíž pravé. Starý zákon je celý vykládán jako proroctví 
příchodu Ježíše  Krista.  Vzhledem k „pohanům“ je  křesťanství  naplněním očekávání 
veškerého lidstva. Zároveň vše dobré (z křesťanského hlediska) co „pohané“ přinesli, 
má svůj původ u Boha. Zde nastává fundamentální posun v chápání náboženství jako 
propojení  doktríny  a  praxe.  Původní  pojetí  náboženství  (religio)  jakožto  téměř 
synonyma pro tradici, se v rukou křesťanů proměnilo v protiklad tradice; starobylost je 
již postavena na doktríně a nikoli na tradici, jak tomu bylo u „pohanů“. Náboženská 
praxe křesťanů pak následuje pravou víru a tak také může být jediná pravá. Zde lze 
nacházet  počátek  chápání  náboženství  v  propojení  doktríny  (systému  věr)  a  praxi 
(kultu).  

150 S.N. Balagangadhara, The Heathen in His Blindness: Asia, the West and the Dynamic of Religon , s. 
48.

151 Theophilus  to  Autolycus.  In  Roberst  and  Donaldson,  Eds.,  n.d.,  Vol.  II:  121  cit.  dle  S.N. 
Balagangadhara; D. Jhingran, Do All Roads Lead to Jerusalem?: The Making of Indian Religions, s. 
16.
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Základem  nahlížení  křesťanství  jakožto  nejstaršího  náboženství  (skrze  doktrínu)  je 
navázání  na  Starý  zákon,  který  má  svědčit  o  příchodu  Ježíše  coby Krista.  Počátky 
tohoto náboženství tak mají sahat až ke stvoření světa podle biblického narativu. 

Velmi velké stáří knih (Písma sv.) má především právo na úctu. I u vašeho náboženství  
dosvědčujete víru její starobylostí. Všechno, všechny vaše stavby, váš původ, zřízení, vaše 
staré spisy, lidské kmeny, význačná města, tajemné pověsti uchované v paměti, konečně i 
literární díla, která o tom svědčí a uchovávají to - a tu myslím, že toho uvádíme málo - i  
samé,  pravím,  vaše  bohy,  chrámy,  věštírny  a  svatyně,  to  všechno  překonávají  knihy 
proroka, v nichž je uložen poklad celého židovského tajemství a proto již i našeho.152 

Na toho [Krista] už od počátku lidského pokolení poukazovali všichni, kteří se vyznačovali 
spravedlností  a  ctností  Boží  bázně.  Veliký  služebník  Mojžíš,  před  ním již  Abraham se 
svými dětmi a všichni spravedliví a proroci viděli jej čistýma očima svého ducha, poznali  
jej a prokazovali mu úctu jako Božímu Synu.153 

Důraz  na  původnost  a  pravost  křesťanství  se  zřetelně  ukazuje  na  interpretacích 
„pohanství“, které se odehrávají převážně ve dvou rovinách: První je kritika „pohanů“ a 
jejich  tradic,  v  kontextu  jejich  víry  v  „nepravé“  bohy.  Při  argumentaci  (již  v 
doktrinálním  rámci),  církevní  otcové  využívali  právě  zmiňovanou  kritiku  existence 
bohů od antických filosofů (především skrze jejich původ a vznik). Podle logiky, ve 
které musí být  propojena praxe s doktrínou, platí,  že pokud se prokáže „nepravost“ 
„pohanských“ bohů, pak není důvod jim projevovat jakoukoli  úctu (jednalo by se o 
uctívání lidského výtvoru). V obhajobě křesťanství je pak věnováno mnoho prostoru 
důkazům neexistence „pohanských“ bohů kvůli jejich lidskému původu.154 Popřípadě v 
rámci přesvědčení, že pravé náboženství je od Boha, musí mít „nepravá náboženství“ 
svůj původ od ďábla.

Ze stejného důvodu, který byl nastíněn výše, se setkáváme s pozitivním hodnocením 
filosofie  a  filosofů,  kteří  ve  svých  úvahách  kritizovali  bohy  a  mýty  (pro  jejich 
antropomorfní  prvky,  lidský původ atp.),  či  dokonce  existenci  bohů přímo popírali. 
Filosofové měli na základě svých úvah o světě dospět k pojmu jednoho Boha, který je v 

152 Tertullianus, Apologeticum, přel. J. Novák, s. 38.
153 Eusebius Pamphili, Církevní dějiny (ecclesiastica historia), přel. J. Novák, s. 10. 
154 „Křesťané nectí pohanské bohy, poněvadž kdysi byli lidmi. Říkáte nám: Nectíte bohy a neobětujete 

panovníkům. Protože nectíme bohy, vyplývá z toho, že z téhož důvodu neobětujeme jiným a tím ani  
sobě. Tím jsme obviňováni, že se rouháme a urážíme (císařský) majestát. Toto je hlavní důvod, ano, 
hlavní. Nutno však poznat důvod, nemá-li soudit předsudek či nepřátelství. […] Přestáváme ctít vaše 
bohy,  protože  jsme  poznali,  že  neexistují.  Máte  tedy  na  nás  požadovat,  abychom  dokázali,  že 
neexistují, a proto také že nemají být uctíváni. Teprve tehdy by měli být bohové uctíváni, kdyby 
existovali. A kdyby se zjistilo, že existují, tehdy by měli být křesťané trestáni. […] Dovoláváme se 
vašeho zdravého rozumu. Ten nechť nás soudí, ten nechť nás odsoudí, jestliže by mohl popřít, že 
všichni tito vaši bohové byli lidmi. Jestliže bude zaujatý, usvědčí jej staré zápisy. Z nich se může 
poučit, že poskytují až do dneška svědectví jak o městech, kde se ti bohové narodili, tak o krajinách, 
v nichž zanechali stopy nějaké své činnosti a v nichž si lidé ukazují i jejich hroby. U vás neexistuje 
před Saturnem žádný bůh, od něho má původ všechno mocné a známé božstvo. Jak je to s jeho 
původem, tak je tomu i s jeho potomky. Pokud máme písemné zprávy, ani Řek Diodorus či Thallus, 
ani Cassius Severus, ani Cornelius Nepos, ani žádný historik neprohlásil Saturna za nikoho jiného, 
než že to byl člověk. Jestliže mám pro to nějaký důkaz, není věrohodnějšího než sama Itálie, v níž, 
Saturnus po mnohých výpravách z Attiky se usadil a kde jej přijal Janus, či, jak říkají saliové, Janin.  
Hora, na které se usadil, zvaná Saturnius i město, které vyznačil kolíky, dříve nazývané Oenotria, se 
až  do  nynějška  nazývá  Saturnia.  Od  něho  jsou  první  desky  a  peníz  s  jeho  obrazem je  pečlivě 
uchováván ve státní pokladnici. Jestliže Saturnus je člověk, tedy pocházi od člověka. […] Pomlčím, 
že tak tehdy jednali prostí lidé a že považovali objevivšího se nového člověka za boha, když ještě 
dnes lidé vzdělaní povýšili na bohy ty, kteří před několika dny zemřeli a které s pláčem pohřbili.” -  
Tertullianus, Apologeticum, přel. J. Novák, s. 25, 26.
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interpretacích  křesťanských  autorů  samozřejmě  Bohem,  o  němž  hovoří  křesťanské 
náboženství.  Například  u  Klementa  Alexandrijského  pak  ta  filosofie,  která  v  jeho 
chápání odpovídá křesťanské zvěsti, má přímo dokládat působení Boha ve světě, a proto 
také  filosofie  může  do  jisté  míry  vést  myslitele  k  poznání  Boha.  Důležité  místo  u 
církevních otců nalezly interpretace filosofických úvah o jednotě Boha a o božskosti. 
Zároveň byli také vysoce hodnoceni ti filosofové, kteří se věnovali etickým otázkám, 
jež  byly  do  značné  míry  zakomponovány  do  křesťanské  filosofie  a  staly  se  její 
neoddělitelnou součástí.155 Když Klement Alexandrijský popisoval ty prvky filosofie, 
které jsou totožné s křesťanskou theologií a doktrínami, používal (původně stoického) 
pojmu  Logos  spermatikos (semena  Logu).  Stejný  princip  je  znám  u  Eusebia  jako 
praeparatio evangelica.  

Před  příchodem  Krista  potřebovali  Řekové  filosofii,  aby  dosáhli  spravedlnosti;  nyní 
pomáhá  ke  zbožnosti;  je  jakousi  propedeutikou  pro  ty,  kdo  získávají  víru  pomocí 
rozumových důkazů.156 

Filosofové,  kteří  byli  oceňováni  pro  svou  kritiku  „pohanských“  bohů,  byli  zároveň 
kritizováni  kvůli  tomu,  že  na  základě  poznání  „falešnosti“  svých  bohů,  neopustili 
„pohanskou“ kultickou praxi. A pokud přece jen dospěli k tomu, že bohové, jak o nich 
hovoří  básníci,  nejsou  a  nemohou  být  „praví“  (pro  svůj  lidský  původ,  či  lidskou 
podobu) a dokonce i k tomu, že může existovat jen jeden Bůh, není přeci možné, aby se 
nadále účastnili obřadů k jejich oslavě. 

Ale tenhle muž, kterého filosofie takříkajíc osvobodila od předsudků, ctil  nicméně jako 
slovutný  senátor  římského  národa  to,  co  káral,  dělal,  co  vyvracel,  klaněl  se  tomu,  co 
odsuzoval; naučila ho filosofie věru něčemu velikému! Nebýt v otázce světa pověrčivým, 
nýbrž  z  ohledu  na  občanské  zákony  a  lidské  zvyklosti  být  –  ne  zrovna  předstírajícím 

155 „Posuďte sami, zda také následující Thalétovy výroky nejsou odvozené z toho, co učíme my. Zjevně 
tlumočí naše výroky o velebení Boha na věky věků a o tom, že Bůh „zná srdce“ lidí. Když se Thaléta 
zeptali, co je božství, odpověděl: To, co nemá počátek ani konec.“ A na otázku, jestli člověk nějaké  
jednání  může před božstvím skrýt,  řekl:  „Jak by mohl? Vždyť ani  myšlení  nemůže.“  -  Klement 
Alexandrijský, Stromata V., s. 291. 
„Stoikové definují přírodu jako tvůrčí oheň, který metodicky postupuje tak, aby věci vznikaly. Jako 
oheň a světlo Písmo alegoricky označuje Boha a jeho Slovo.“ - Stromata V., s. 299. 
„Nejvzdělanější  Řekové rovněž Bohu přisuzují  moc nade všemi věcmi. Pythagorejec Epicharmos 
například píše: Musíš chápat, že božství neunikne nic. Bůh sám nás hlídá: nic pro něj nemožné není.“ 
(Stromata V., s. 299.)

 „V projevu  k  bohům v  Timaiovi  je  otcem  nazýván  stvořitel.  (V podobné  souvislosti  cituje  též  
Órigenés, Contra Cels. VI.8, Eusebios z Kaisareie Praep. Evang. XI,16,2-3 poznámka překladatele 
Stromat)  Čteme: „Bohové mezi bohy, díla, kterých jsem otcem a stvořitelem“. (Platon Timaios) 
Takže když říká: „Ke králi všeho se vztahují všechny věci a kvůli němu všechny jsou a to je příčinou 
všeho dobrého; k druhému se pak vztahuj druhé a ke třetímu třetí,“ nedokážu to číst jinak než jako 
výpověď o svaté Trojici.“ - Stromata V., s. 303, 305. 
„Xenofón: „Je zřejmé, že ten, který vším otřásá a vše zklidňuje, je kdosi veliký a mocný. Jakou má 
však podobu, zřejmé není. Vždyť ani slunce, které je zdánlivě viditelné všem, patrně nepřipustí, aby 
se na ně někdo díval.: kdo se do něj beze studu zahledí, ztratí zrak. […] Xenofanés z Kolofónu má 
tedy pravdu, když učí, že Bůh je jeden a bez těla. Říká k tomu: Jeden bůh, ten nejmocnější mezi bohy 
i lidmi, nepodobá se tělem či myšlením smrtelným tvorům. Nebo: To lidem se jen zdá, že bozi rodí  
se, že mají lidský hlas i tělo a že nosí šaty. (U všech těchto citátů je zpochybňována jejich pravost – 
jsou dále dochovány pouze u Eusebia v Praep. evang. XIII, 13,36 a Theodóreta Graec. affect. III, 72,  
zl. B 14-15) - Stromata V., s. 317.
„Stoik  Kleanthés  v  jedné  básni  napsal  o  Bohu  toto:  Ptáš  se  mne,  jaké  je  dobro?  Poslouchej:  
Spořádané, spravedlivé, svaté a zbožné, zdrženlivé, užitečné, krásné, potřebné, přísné a upřímné […] 
Vzápětí týž autor skrytě kritizuje lidovou idolatrii: Není svobodný člověk, který hledí k mínění, jako 
by právě z něho mohlo vzejít něco dobrého.“ - Stromata V., s. 317.

156 Klement Alexandrijský, Stromata I., (přel. J. Palátová), s. 233.
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hercem na divadle, ale jeho následovníkem v chrámě. To bylo tím trestuhodnější, že jeho 
předstírané jednání měl lid za upřímné.157 

Obdobně jsou sv.  Augustinem kritizováni  i  Platón a  platonici  (které  si  jinak vysoce 
cení): 
 

Tedy  platonským  filosofům,  kteří  prohlásili  za  původce  světa  a  dárce  světla  pravdy  i 
blaženosti pravého Boha, musí ustoupit nejen to, co obsahuje theologie báječná a občanská 
[mytická a státní]; ale před těmito velikými muži, kteří poznali takového velikého Boha, se 
musí sklonit i jiní filosofové, kteří svou myslí oddanou tělu, pokládali počátky přírody za 
tělesné, jako když Thales je spatřoval ve vodě, Anaximenes ve vzduchu, stoikové v ohni,  
Epikuros v atomech […]158 Ale tito všichni i ostatní jim podobní [platonici] i sám Platon, 
myslili, že se mají vzdávati oběti mnoha bohům.159 

Křesťanská  theologie  raných církevních  otců  při  popisu  filosofů,  kteří  v  kultu  měli 
„předstírat“ a „hrát divadlo“ před lidem, odpovídá výkladům osvícenských myslitelů (a 
jejich následovníků). Úvaha prvních i druhých stojí na předpokladu, že v náboženství je 
nutné  propojení  doktríny  a  praxe.  Předpoklad,  který  s  největší  pravděpodobností 
vychází z křesťanského výkladu světa, jež má svůj původ v křesťanské apologetice, ve 
které je starobylost tradice nahrazena prokazováním starobylosti doktrinální.  

3.4. „Cit pro Boha“ jako univerzální vrozená vlastnost v reformaci 
a náboženská zkušenost osvícenců

Již  ve  sv.  Augustinovi  je  patrný  moment  pojímání  náboženství  ostatních  –  tedy 
„pohanů“  –  v  kontextu  odhalování  prvků  pozdějšího  křesťanství.  Náboženství  je 
chápáno jako Boží dar lidstvu, a proto o něm musí mít pojem veškeré lidstvo.  Kalvín v 
této linii pokračuje:

Není národa tak barbarského a rasy tak hrubé, aby nebyl naplněn přesvědčením o existenci 
Boha.  Dokonce i  ti,  kteří  se  v jiných ohledech málo odlišují  od nižších zvířat,  si  stále  
uchovávají  nějaký  smysl  pro  náboženství  […] Již  od  samotného počátku  nikdy nebyla 
žádná část světa, žádné město, dokonce ani žádná domácnost bez náboženství, což dokládá, 
že smysl pro božství byl vypsán do všech srdcí.160    

„Pohané“ byli zakomponováni do světových dějin. Další pokračování této linie  výkladu 
světa je u Kalvína zdůrazněno, že každý člověk a národ má vrozený cit pro Boha a že 
všechny kultury mají náboženství. Ani u „modloslužebníků“ se nejedná o nic jiného, 
než pokaženou, ale stále tutéž touhu po tomtéž Bohu (tedy bohu křesťanů). Nejen, že z 
tohoto přesvědčení vyplývá samozřejmost náboženství jako univerzálního fenoménu, 
ale  i  samozřejmost  jistého  typu  náboženství.  Jinak  řečeno,  všude,  kde  je  lidská 
společnost musí existovat nějaká forma náboženství, protože se jedná o projev vrozené 
dispozice k „smyslu pro božství“. 

157 Augustinus Aurelius, O boží obci kniha XXII, (přel. J. Nováková), s. 223.
158 Tamtéž, s. 263.
159 Tamtéž, s. 271. 
160 John  Calvin,  The  Institutes  Of  The  Christian  Religion,  Beveridge,  kap.  III.  s.  43.  cit.  dle  S.N. 

Balagangadhara, The Heathen in His Blindness: Asia, the West and the Dynamic of Religon, s. 62. 
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Reformace  s  sebou  přinesla  potřebu  řešit  stará  křesťanská  témata.  V  boji  mezi 
katolickou církví a církvemi protestantskými, se argumenty boje proti „pohanům“, jak 
je známe z rané církve, staly argumenty proti katolické církvi. Jinými slovy: u katolické 
církve  byly  objevovány  podobnosti  se  starověkými  „pohany“.  Podoby  rituálů,  úcta 
prokazovaná ostatkům a obrazům, obecně to, co je v křesťanství chápáno jako tradice, 
se v protestantské kritice stalo důkazem degenerace náboženství. Reformační myslitelé 
také  postulovali  mnohem užší  a  intimnější  vztah  mezi  člověkem a  Bohem.  Kalvín 
poskytl  obraz člověka, který nemůže jinak, než svědčit  o Bohu. Pro Zwingliho byla 
náboženskost rozptýlena mezi lid a nebyla dosažena univerzálně. Avšak tvrzením, že 
„žízeň  po  Bohu“  je  faktem,  který  dokazuje,  že  člověk  je  stvořen  k  obrazu  Boha, 
postuloval,  že  tato  „žízeň“  je  univerzální.161„Jednoduše  řečeno,  reformace  přinesla  
[myšlenku], že náboženský cit je hluboce zakořeněný v lidském vědomí.“162  Náboženský 
cit, přirozená náboženskost člověka, v křesťanské theologii nestačí pro spásu. Znovu se 
zde vynořuje otázka po pravém náboženství,  nyní  však uvnitř  křesťanství.  Tyto dva 
prvky se posléze staly základem pro evropský/západní přístup k náboženství. 

Křesťanství ve své rané fázi vytvořilo specifický vztah mezi vírou a praxí: činy vyjadřují či  
ztělesňují individuální víru každého jedince. Protestantismus posílil a oživil tuto ideu nejen 
tím, že založil přímý vztah mezi člověkem a Bohem – bez prostředníků – ale i tím, že 
zdůraznil nutnost toho, aby činy skutečně vyjadřovaly to, v co člověk věří.163 

Post-reformační období položilo na tento vztah ještě větší důraz. Pravá víra nebyla důležitá 
pouze pro spásu duše před věčným zatracením, ale bylo důležité i to, aby tato víra nalezla 
adekvátní a vhodné vyjádření navenek.164 

Osvícenský  odkaz  je  vždy  popisován  v  kontextu  kritiky  náboženství.  Křesťanské 
chápání náboženství jakožto univerzálního lidského citu pro božství, které se nachází v 
každém člověku bylo mnohými filosofy kritizováno. Na druhou stranu ale nikdy nebylo 
zpochybněno,  že  by  všechny  lidské  společnosti  neměly  náboženství  (v  různých 
formách).  Náboženská  zkušenost  je  chápána  jako  univerzální.  „Jak  by  bylo  možné  
užívat  řecké  a  římské  texty  pro  porozumění  významu  egyptských,  indických  a  
indiánských obřadů, ritů etc., a tento (význam) k pochopení těchto starověkých textů?  
Pouze za předpokladu, že mají co dělat se stejným typem zkušenosti.[…]Místo toho, aby 
všichni  měli  vrozený  cit  božského vepsaný do svého srdce,  se  nyní  zdá,  že  všechny  
kultury mají identickou zkušenostní doménu – náboženskou.“165 

Monotheismus  a  pra-monotheismus  –  varianta  evolucionistických  teorií  o 
náboženství

Dalším tématem, které přineslo křesťanství a jež se prolnulo do vědeckého zkoumání 
náboženství, je koncept původního pra-monotheismu. V 19. století byla rozpracovávána 
jak myšlenka postupné evoluce, tak degradační teorie o náboženství. Vedle klasifikace 
náboženství  –  na  polytheistická,  monotheistická,  světová,  národní,  kmenová  atp. 
Nalezly  v  teoriích  své  místo  i  původně  theologické  teze  o  pra-monotheismu či 
primitivním  monotheismu.  Původní  náboženství  mělo  být  monotheistické,  které 

161 S.N. Balagangadhara, The Heathen in His Blindness: Asia, the West and the Dynamic of Religon, s. 
81.

162 Tamtéž, s. 82.
163 Tamtéž, s. 86.
164 Tamtéž, s. 103.
165 S.N. Balagangadhara, The Heathen in His Blindness: Asia, the West and the Dynamic of Religon, s. 
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postupně  degradovalo  v  nižší  polytheismus.  V  některých  případech  měl  být  tento 
monotheismus uchován kněžskou elitou (a její vysoké theologie) a polytheismus měl 
být lidovou vrstvou náboženství. Popřípadě se nemělo jednat o „čistý“ polytheismus, ale 
o  uctívání  mnoha atributů jednoho božství.  Signifikantní  pro tento způsob nahlížení 
problému „jednoho a mnohého“ či „mnohého v jednotě“ je například Newtonovo pojetí. 
On sám chápal dějinný vývoj jako potvrzení deismu.166

A tak je víra, že svět byl stvořen jediným Nejvyšším Bohem a je jím ovládán, a láska a  
uctívání směřované na něj a ctít naše rodiče, milovat naše sousedy jako sebe sama, a být  
soucitný dokonce i k divokým zvířatům, nejstarší ze všech náboženství.167    

„Britského fyzika vedla v jeho historických spekulacích myšlenka o degeneraci tohoto  
původně čistého monoteismu: Zatímco v linii Abrahámova syna Izáka se povědomí o  
něm zachovalo, v Egyptě, Asýrii a Babylóně se prý čisté náboženství změnilo v uctívání  
králů.“168Obdobně mluví také Jones v práci „O bozích Řecka, Itálie a Indie“: 

Z  toho  všeho,  pokud  to  bude  uspokojivě  prokázáno,  můžeme  vyvodit  společenství  či 
příbuznost nejrozličnějších obyvatel primitivního světa v době, kdy se odchýlili a odchýlili 
se příliš brzy od racionálního uctívání jediného pravého Boha.169 

K prokazování degenerační teorie náboženství s  počátečním pra-monotheismem, stejně 
jako  evoluční  teorie,  používali  akademici  texty  daných  náboženských  okruhů,  které 
měly být jejich theologií a doktrinální stránkou. 

Jednotná historie lidstva, v níž starší znamená „primitivnější“

Pojetí  historie  jako  univerzální  vzniklo  v  kontextu  judaismu a  jeho  potřeby  obhájit 
starobylost svého národa a tím i tradice, která jim zapovídala uctívat jiného Boha než 
„jediného  Boha“.  V  raném  křesťanství  univerzální  historie  (tak  jak  je  zapsána  v 
biblických textech) hovořila o celém lidstvu. V této historii lidstva je možné sledovat 
Boží  vůli  a  cestu  ke  spáse.  Osvícenství  přineslo  v  chápání  historie  další  obrat; 
sekularizaci univerzální lidské historie. Univerzální historie lidstva předpokládá jeden 
počátek a jednotící strukturu vývoje.170 Počátek byl hledán v „primitivních kulturách“ a 
vývoj měl směřovat od tohoto „primitivního“ (člověka, náboženství etc.) až k vyspělé 
evropské kultuře (v tuto chvíli není podstatné, zda je myšlena atheistická Evropa, nebo 
Evropa vyspělého křesťanského náboženství). Lidská historie se tak stala namísto dějin 
vypovídajících o Kristu a křesťanství stala historií Evropy a kultur, které jsou pak na té 
či oné úrovni v následování jejího vývoje. 

Shrneme-li  v  bodech,  jak  se  (re)formulují  otázky  a  témata  křesťanské  theologie  v 
sekulárních humanitních vědách, dostaneme přibližně tyto závěry:
1) Univerzalita náboženství se stala univerzalitou náboženské zkušenosti.
2) Rozlišování racionálního myšlení od pověr a iracionality.

166 M. Fárek, Indie očima Evropanů, 2014, s. 86.
167 Isaac Newton, Chronologgy of Ancient Kingdoms Amended, London 1728, cit. dle M. Fárek, Indie 

očima Evropanů, 2014, s. 86.
168 M. Fárek, Indie očima Evropanů, 2014, s. 86.
169 Anna Maria Jones  (ed): Works of William Jones, I. 17999, s. 230. cit. dle  M. Fárek,  Indie očima 

Evropanů, 2014, s.  86.
170 S.N. Balagangadhara, The Heathen in His Blindness: Asia, the West and the Dynamic of Religon, s. 
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3) Vzniká teze o vývoji od pověrečného primitivního člověka vůči světu k pozdějšímu 
(resp. dnešnímu) racionalismu.
4) Evropské dějiny se staly dějinami lidstva.171 

Kontinuita mezi osvícenstvím a romantismem 

Osvícenci shromáždili veliké množství materiálu k prokázání jednotné historie lidstva s 
„pohanstvím“ jako jeho dětstvím. Obecně řečeno, myslitelé 18. století argumentovali, že 
počátek náboženství ležící v „primitivních“ náboženstvích má co dělat se zbožštěním 
přírodních sil  do více či  méně antropomorfní  podoby.  Posléze  byli  takovíto  bohové 
zahrnuti do pantheonů. Mytologie byly produktem „mytologického myšlení“. Lidé na 
počátečním  stupni  náboženského  vývoje  nebyli  schopni  racionálního  či  vědeckého 
porozumění světu. Všechny prvky popisu „našich předků“ přejaly do svého nazírání i 
představitelé  romantismu.  Předkřesťanské  náboženství  a  kultura  byly  ztělesněním 
dětské fáze a „kolébky“ lidských dějin. Evropa naopak představuje dospělý věk lidstva. 
V romantismu a jeho hledání „kolébky civilizace“ se ukazuje dědictví osvícenských 
univerzálních dějin jako vývoje lidstva.172 „Kolébky“ lidstva byly nacházeny v různých 
částech  světa,  jednou  měla  být  například  Indie,  jiná  byla  identifikována  ve  starém 
Egyptě. Všechny kultury,  které měli  získat pozici  „kolébky“ lidstva jsou popisovány 
obdobným  způsobem.  Nejedná  se  jen  o  dětství  (na  které  se  romantismus  obrací  s 
nostalgií).  Jedná se také o kulturu,  která  ze své dětské fáze nevyrostla.  Tak jako se 
popisuje stagnace vývoje kultury Indie, jež se za tisíciletí neměla proměnit, podobně je 
popisována také egyptská kultura.  V kontextu Egypta se však jedná o dvojí  přístup. 
„Kolébkou“  západní civilizace  se  v  západním myšlení  stal  pouze  starověký  Egypt. 
Kultura starověkého Egypta je popisována jako stálá, trvalá a monumentální. Moderní 
Egypt je charakteristický zaostalostí, stagnací, tradicionalismem a neschopností vývoje 
a  Egypťané  nejsou  ani  tak  popisováni  jako  děti,  ale  prostřednictvím  adjektiv 
vyjadřujících  dětinskost a nedospělost. 

Shrnutí

Všechna  témata,  která  byla  v  krátkosti  nastíněna,  poukazují  na  způsob  formování 
západního chápání náboženství. Jsou součástí křesťanského výkladu světa a vztahu k 
náboženstvím  a  lze  je  sledovat  ve  vědeckých  pojednáních  o  náboženství  ve  formě 
předpokladů. Ty lze shrnout následovně:

1) Křesťanská doktrína říká, že náboženství je dar Boha lidstvu, proto je v theologii 
náboženství  kulturně  univerzální.  Původně  theologická  výpověď  je  chápána  jako 
samozřejmě  platná.  Náboženství  je  chápáno  jako  univerzální  fenomén  a  tento 
předpoklad  se  stal  faktem,  který  nikdy  nebyl  vědecky  prozkoumán.  Tvrzení,  že  je 
náboženství antropologická konstanta není zpochybňováno, ale ani nijak prokázáno.
2)  V rané  fázi  v  obhajobě  křesťanství  vznikl  specifický  způsob  vnímání  propojení 
doktríny  a  praxe.  Takto  posunutý  význam  římského  religia,  které  vzniklo  ve 
specifickém prostředí a době, se stal základním kamenem pro chápání všech tradic jako 
náboženství.

171 S.N. Balagangadhara, The Heathen in His Blindness: Asia, the West and the Dynamic of Religon, s. 
102.

172 Tamtéž, s. 124.
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3) Pro křesťanskou theologii je podstatná jednotná historie. Historie v theologii svědčí o 
Boží  vůli  a předznamenává příchod Krista.  Vychází  z biblického narativu,  který byl 
chápán jako kronika lidstva. Všichni (i „pohané“) mají v této historii své určené místo. 
„Pohani“  jsou  buďto  „modloslužebníci“  (uctívají  sochy,  nebo  rovnou  ďábla),  nebo 
získali pozici „proto-křesťanů“.  
4) Náboženskost, kterou zdůrazňovala reformace a která má být lidem vrozená (jako 
touha po Bohu) se proměnila v náboženskou zkušenost, o níž hovoří osvícenství a stala 
se také základním kamenem následujících teorií o náboženství.
5)  Osvícenství  s  sebou přineslo  zobecnění  předchozích  prvků do „sekularizovaného 
rámce“. V sekularizované podobě se jedná o chápání dějin, coby univerzálních dějin 
lidstva, které nadto odpovídají dějinám Evropy. Vývoj náboženského myšlení probíhá 
od  „primitivních“  počátků  ke  svému  naplnění  v  etickém  monotheismu  (popřípadě 
deismu či ke svému překonání v atheismu). „Pohani“ současnosti jsou pak chápáni, jako 
varianta římského náboženství (nahlížené již křesťanským paradigmatem). 

Dynamika rané  apologetiky  vytvořila  rámec,  ve  kterém se  radikální  jinakost  antických 
tradic  převedla  na  pouhý negativní  obraz  samotného  křesťanství  (vera  religio  –  falsae  
religiones).  Antická  interpretace  byla  oživena  protestantismem  přičemž  důkladněji 
poznávané  tradice  mimoevropských  kultur  byly  interpretovány  jednotně  jako  pohanství 
(falešná  náboženství).  […] Přesvědčení  o  univerzalitě  náboženství  zůstalo zachováno v 
osvícenské  transformaci  tématu  přirozeného  náboženství  do  přesvědčení  o  oblasti 
náboženské zkušenosti, kterou sdílí celé lidstvo.  […]  Theologické paradigma však svým 
univerzálním nárokem na vysvětlení jak křesťanství, tak i všech ostatních tradic a kultur 
světa, vytváří rámec, který nedovoluje vnímat a myslet jejich jinakost.173  

4. Hledání kořenů Koptů ve starém Egyptě

Předchozí  pasáž  sledovala  vývoj  západní  konceptualizace  náboženství  skrze 
křesťanskou  theologii.  Na  základě  takto  vystavěných  struktur  chápání  jiných  tradic 
skrze sebe sama, jsou formulovány teze o náboženstvích jiných kultur. V tomto bodě se 
také setkávají dvě témata práce. 
1) V jakém kontextu hledá Západ kořeny a kolébku své civilizace ve starém Egyptě. 
2)  Jakým  způsobem  se  při  formování  křesťanského  náboženství  vytvořilo  chápání 
jiných tradic, tedy i pojetí tradic starého Egypta: 1) Jako propojení doktríny a praxe, 
vyjadřující náboženskost člověka. 2) Jako fáze v jednotném historickém vývoji lidstva 
(náboženství  na nižším vývojovém stupni).  3)  Jako „proto-křesťanství“  (lze na něm 
sledovat  směřování  k  monotheismu  či  přímo  křesťanství  jakožto  vrcholné  podoby 
náboženství).

Koptové byli nahlíženi západními badateli, cestovateli, misionáři a dalšími jako přímí 
dědicové starých Egypťanů. Lze sledovat dvě roviny, na které Koptové „své dědictví 
přijali.“ Tento koncept ve vědecké podobě zakomponovali do pojetí sebe sama jakožto 
koptského  národa  (v  jeho  etnické  interpretaci),  jehož  kořeny  sahají  až  do  starého 
Egypta.  Spolu  se  studiem své  historie,  kultury,  architektury,   literatury,  umění  atp. 
kladou důraz právě na hledání prvků kontinuity se starým Egyptem, jeho kulturou a 
náboženstvím.  Druhou  rovinou  je  theologie.  Dané  prvky  návaznosti  na  „pohanské“ 
náboženství  starého  Egypta  jsou  zakomponovány  do  theologie  právě  skrze  princip 

173 M. Fárek, Indie očima Evropanů, 2014, s. 29.
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praeparatio  evangelica či  Logos spermatikos,  které  známe již  od raných církevních 
otců. V obou rovinách (jak vědeckých tak theologických) způsobů uchopení tématu lze 
sledovat shodu, a to jak ve způsobu kladení otázek, tak i v odpovědích na ně. Jednou 
linií, na které je ukazována a prokazována návaznost na některé prvky staroegyptských 
tradic, je náboženské umění.
   

Klement Alexandrijský a místo starého Egypta v theologickém výkladu historie 
světa

Jak již bylo napsáno výše, v theologických textech církevních otců zřetelně vystupuje 
určitý způsob vztahování se k minulosti a jiným tradicím. Do dokazování starobylosti 
křesťanského  učení  nejsou  například  u  Klementa  Alexandrijského  zahrnuti  jen 
filosofové. Moudrost a „semena Logu“ měla být rozeseta i mezi neřeckými národy. V 
mnohých  národech,  které  co  do  historie  řeckou  filosofii  přecházejí,  lze  podle  něj 
nacházet stejnou moudrost, která má mít původ u Boha a má být předzvěstí příchodu 
Krista.  Řecká filosofie měla vzniknout až později,  proto také podle něj získala svou 
moudrost od neřeckých národů, a ty pak k moudrosti dospěly uvažováním o světě, nebo 
se ji přímo naučily od židovského národa, popřípadě konkrétně od Mojžíše.   

[F]ilosofie  je  tedy  velmi  užitečná  věc,  která  kdysi  rozkvetla  mezi  barbary,  její  světlo 
zazářilo mezi pohanskými národy, až nakonec přišla i k Řekům. V Egyptě se stali jejími 
hlavními představiteli věštci, a Asýrii Chaldejci, v Galii druidové, v Baktrii samanští, mezi 
Kelty ti, kdo se věnují filosofii, v Persii mágové (ti také předpověděli narození Spasitele a 
nechali se vést hvězdou do judské země), v Indii jsou to tzv. gymnosofisté., což jsou další 
barbarští  filosofové.  Existují  dva  různé  druhy  gymnosofistů:  jedni  se  jmenují  sarmané, 
druzí brahmanové. K sarmanům patří tzv. lesní muži, kteří nebydlí ve městech ani nemají  
žádné domy. Oblékají se do listů, jedí plody stromů a vodu pijí z rukou, a stejně jako dnes 
tzv.  enkratité  neznají  manželství  ani  plození  dětí.  K  Indům  patří  i  stoupenci  Buddhy, 
kterého  pro  jeho  mimořádnou  vznešenost  uctívají  jako  boha.  […] Mnohem starší,  než 
všechny tyto národy je  však národ židovský.  Jeho písemně zaznamenaná filosofie  dala 
popud  ke  vzniku  filosofie  řecké,  jak  o  tom  ve  svém  spisu  obsáhle  hovoří  stoupenec 
pythagorejské školy Filón […]. 174 

Egypťané také získali ve  Stromatech důležité postavení pro svou moudrost; v Egyptě 
měly mít svůj původ mnohé vědy.

Barbaři  nevynalezli  jen filosofii,  ale  téměř všechna ostatní  umění.  Egypťané jako první 
uvedli  ve  známost  astrologii;  a  zároveň  s  nimi  i  Chaldejci.  Egypťané  také  jako  první 
ukázali,  jak  zapalovat  lampy,  rozdělili  roky  do  dvanácti  měsíců,  zakázali  v  chrámech 
obcovat se ženami a zákonem stanovili, že muž poskvrněný spojením se ženou nemá vstup 
k posvátným obřadům. Kromě toho se stali zakladateli geometrie.175

Klement také rozpracovává myšlenku o výchově Mojžíše v Egyptě. Mojžíš se podle 
bible měl učit u egyptských mudrců: 

Když [Mojžíš] vyrostl, dostalo se mu od nejlepších egyptských učitelů příslušného vzdělání 
v  aritmetice,  geometrii,  rytmice,  harmonii,  metrice  a  músice,  a  kromě  toho  i  v  jejich  
filosofii, která se vyjadřuje pomocí symbolů a používá znaky hieroglyfického písma. […] 
Proto se o něm ve Skutcích říká,  že „byl vychován ve veškeré egyptské moudrosti.“(Sk 
7,22)176 

174 Klément Alexandrijský Stromata I. 71. Přel. Jana Plátová. Praha: OIKOYMENH, 2004. s. 331; 333; 
335; 337.

175 Tamtéž, s. 339; 341.
176 Tamtéž, s. 469.
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4.1. Prvky podobnosti mezi staroegyptským náboženstvím a 
křesťanstvím ve spiritualitě, theologii a dogmatice, jak se objevují 
v interpretaci koptských theologů

Egyptologické a koptologické interpretace podobných nebo přímo stejných prvků ve 
staroegyptském náboženství s křesťanstvím nalezly své místo v koptské církvi, a to jak 
v pracích, které popisují návaznost Koptů na své staroegyptské „předky“ (v kontextu 
etnického  chápání  koptského  národa),  tak  v  theologických  textech.  Theologické 
interpretace  vztahu  staroegyptského  náboženství  a  křesťanství  se  odehrávají   v 
theologickém konceptu přístupu k historii a jiným kulturám skrze Logos spermatikos či 
praeparatio  evangelica,  jak  bylo  pojednáno  výše.  Analogie  mezi  staroegyptským 
náboženstvím a křesťanstvím koptští theologové rozvíjejí skrze „náboženské myšlení“, 
„dogmatiku“ a hlubokou „náboženskost“ starých Egypťanů. 

V  textech  psaných  koptskými  theology  stojí  náboženství  Egypťanů  na  dogmatech. 
Některá z nich pak mají být předzvěstí křesťanských dogmat.

Příznivou okolností  [pro šíření křesťanství mezi Egypťany] byla náboženská víra starých 
Egypťanů,  jejíž  hlavní  rysy  byly  analogické  s principy  deklarovanými  v  křesťanství. 
Příkladem je víra v jednoho Boha.  Starým Egypťanům byla také známa víra ve vtělení 
božstva,  taktéž  [byla známa]  víra v trojjedinost,  ačkoli se jednalo o trojjedinost bohů, a 
nikoli  o Trojjedinost  soupodstatné  bytnosti,  jak  tomu je  v křesťanství.  Také  byla  velmi 
rozšířena  víra  ve  věčný  život  člověka  po  smrti,  ačkoli  jiným  způsobem,  než  je  tomu 
v křesťanství – pro staré Egypťany nezahrnovala možnost zmrtvýchvstání v těle po jeho 
rozpadu.  Proto  také  jejich  velký  důraz  na  zachování  [těla] balzamováním,  aby  bylo 
zajištěno pro věčnost.177

Vztah staroegyptských tradic s křesťanstvím je ve většině případů řešen prostřednictvím 
otázky, jak je možné, že Egypťané přijali křesťanství v takové míře a takovou rychlostí 
hned od počátků christianizace Egypta.  

Koptové, coby následovníci starověkých Egypťanů, jsou definováni jako moderní synové 
faraonů.  […] Jejich náboženské pozadí  jim pomohlo v přijetí  křesťanství  s  horlivostí  a 
prožíváním jeho hloubky skrze asketický život, meditaci a studium svatého písma.178

Starý  Egypt  se  má  ve  své  roli  vysoce  vyspělé  civilizace  také  opírat  o  vyspělý 
náboženský systém. Součástí těchto úvah je také přisuzování Egypťanům mimořádné 
„náboženskosti“ ve smyslu hluboké spirituality. 

Je dobře známo,  že staří  Egypťané byli  od přirozenosti  a  v důsledku výchovy výrazně 
nábožensky smýšlejícím lidem již od nejstarších dob.  […] Hérodotos uvádí, že Egypťané 
jsou mimořádně náboženští; mnohem více než jakýkoli jiný národ.179  

Jak  hovoří  o  náboženskosti  Hérodotův text,  na  který  se  takto  theologové popisující 
spiritualitu starých Egypťanů odvolávají? 

177 Bishop Gregorius. „The Catechetical or Theological School of Alexandria“. St. Mark and the Coptic  
Church. s. 59.

178 Fr. Tadros Yacoub Malaty. Introduction to the Coptic Orthodox Church. s. 8.
179 Tamtéž, s. 8.
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Egypťané úzkostlivě dodržují náboženské předpisy nejen při obětech, nýbrž i při jiných 
věcech.  […] Všechna  zvířata,  která  v  zemi  mají,  pokládají  za  posvátná,  ať  už  žijí  ve 
společenství s lidmi nebo ne.180 

Slavnostní shromáždění a průvody, jakož i náboženské obřady jako první z lidí pořádali  
Egypťané a od nich se tomu naučili Řekové. Důkazem toho je pro mě, že je v Egyptě konají 
odedávna, kdežto v Řecku byly zavedeny nedávno.  […] Slavnosti nekonají Egypťané jen 
jednou v roce; konají jich mnoho. Nejvíce na počest Artemidinu v městě Bubastis a potom 
Isidě v městě Busiris […].181 

Výše uvedené citáty poukazují na jiný kontext, ve kterém pravděpodobně Hérodotos 
velkou zbožnost  Egypťanů pojímal.  Rozhodně nelze  říci,  že  by nepopisoval  mnoho 
obřadů a slavností. Dokonce chápe Egypt jako původ mnoha řeckých kultů – na základě 
jejich podobnosti a stáří. Kontext, ve kterém se vyjadřuje, je ale zřetelně postaven na 
praxi; kultu, slavností, obětí, dodržování všech náležitostí, které musí být při daných 
obřadech splněny a jakým způsobem obřady probíhají. Zbožnost a bezbožnost uvádí v 
kontextu činů, jako zavření chrámu, nevykonání obřadů, ale třeba také zabití kněží. Za 
bezbožné je například považováno spálení zemřelého,182nošení nesprávného oblečení,183 
jedení nesprávného jídla.  Lze tak zobecnit,  že bezbožnost či  zbožnost se u něj týká 
případů dodržování toho, co bychom dnes pravděpodobně nazvali tradice. Také případ, 
který  je  často  citován  a  týká  se  zbožnosti  Egypťanů,  je  uveden  v  kontextu  tradic, 
zvyklostí a praxe:

Jsou daleko nejzbožnější ze všech lidí a spravují se takovýmito obyčeji: Pijí z bronzových 
nádob, které denně vyplachují, a to nikoli jen někdo tu a tam, nýbrž všichni. Oděvy nosí 
plátěné, vždy čerstvě vyprané, na což velice dbají.  […] Kněží si holí celé tělo každý třetí 
den, aby na sobě neměli při bohoslužbě žádnou veš ani jinou nečistotu; […] Každý den se 
dvakrát koupají ve studené vodě a rovněž dvakrát za noc. Zkrátka řečeno, dodržují tisíceré 
zbožné obyčeje.184 

V  žádném  z  případů,  které  Hérodotos  uvádí  v  textu  v  kontextu  zbožnosti,  se 
nesetkáváme  se  zdůrazňováním  „náboženskosti“  starých  Egypťanů  ve  smyslu 
„spirituality“, ani nenacházíme popisovanou praxi v souvislosti s doktrínou. S tím, že 
staří  Egypťané  měli  být  velmi  zbožný  národ  ve  smyslu  náboženského  prožitku  se 
naopak často setkáváme v jeho interpretacích v kontextu srovnávání náboženství starého 
Egypta  a  křesťanství.  Veliký  důraz  na  praxi,  obřady,  slavnosti  a  jejich  správné 
vykonávání je tak se samozřejmostí interpretován ve spojení se spiritualitou a theologií. 
Veškerá praxe má být  vyjádřením hloubky prožitků náboženství,  které  má stavět  na 
propracované  theologii.  Theologie  starých  Egypťanů  má  být  vyjádřena  ve  složitém 
systému mýtů o jejich bozích. Proto, pokud má být starý Egypt a jeho obyvatelé velmi 
zbožní, ve smyslu dodržování všech náležitostí praxe, je v této logice  nutné, aby byli 
zbožní  i  ve  smyslu  náboženského  myšlení  a  náboženského  prožitku.  Tento  příklad 
ukazuje křesťanskou interpretaci Hérodota.  

180 Hérodotos, Dějiny,  65, (s. 67).
181 Hérodotos, Dějiny, 58, 59 (s. 65).
182 (V rámci příběhu, ve kterém se Kambýses mstí na mrtvole Amaisa.) „Když se tím Peršané unavili,  

neboť mrtvola byla balzamována, odolávala a vůbec se nerozpadala, rozkázal ji Kambýses spálit. Tím 
dal  rozkaz  bezbožný,  neboť  Peršané  považují  oheň  za  boha.  […] Egypťané  považují  oheň  za 
živočicha, který sežere všechno, čeho se zmocní, a když se svou kořistí nasytí, umírá spolu s tím, co 
pohltil.“ Hérodotos, Dějiny, 16, (s. 99)

183 „Vlněné věci  však nenosí  do chrámu ani se v nich nedávají  pohřbívat,  neboť je to bezbožné.“ - 
Hérodotos, Dějiny, 81, (s. 70)

184 Hérodotos, Dějiny, 37. (s. 61)
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Theologie  a  dogmatika  je  další  rovina,  ve  které  se  má  nacházet  kontinuita  mezi 
náboženským systémem starého Egypta a křesťanstvím. 

Egypťané nalezli  v  křesťanství  mnoho rysů,  které již  praktikovali  ve svém starověkém 
náboženství.  Na  úspěchu  a  převládnutí  křesťanství  mezi  Egypťany  se  podílelo  mnoho 
faktorů. Egypťané jsou a vždy byli velmi nábožensky smýšlející. Mysl starých Egypťanů 
byla  vždy  zvídavá  a  vždy  hledali  a  nakonec  nalezli  uprostřed  sfér  náboženství  vůdčí 
principy  a  koncepty,  které  posléze  identifikovali  s  idejemi  a  vznešeným  učením 
křesťanského náboženství.185 

Prvním a  hlavním důkazem podobnosti  a  předznamenání  monotheismu  (a  příchodu 
křesťanství) v náboženství starého Egypta se stala Achnatonova reforma.

Když křesťanství přišlo do Egypta, Egypťané byli připraveni přijmout novou víru z mnoha 
důvodů. […] křesťanské učení pro ně nebylo celé cizí. Na konci 18. dynastie byl jako státní  
náboženství přijat opravdový exkluzivní monotheismus.186

Achnaton  (Amenhotep  IV.  faraon  18.  dynastie)  sehrává  úlohu  náboženského 
reformátora, jež měl v Egyptě zavést monotheismus - uctíván měl být jen jeden bůh 
Aton.  Vzhledem k historickému zařazení bývá také Achnatonova reforma egyptology 
považována  za  nejstarší  případ  monotheismu.187 V odborných  publikacích  19.  a  20. 
století získal Amenhotep IV. řadu rolí. Jeho hlavní role je v zakazování magie a uctívání 
jiných bohů, která má být srovnatelná s šířením křesťanství.  

Rád bych svůj výklad věnoval tomuto předmětu, především ve vztahu k magii, před jejíž 
neurčitou a neúprosnou silou se, pokud byli invokováni, museli sklonit i nejvyšší z bohů. 
Zdá  se,  že  pouze  Amenhotep  IV.  (Achnaton)  ji  překonal,  protože  orientální  magie  je  
démonská a Amenhotep IV. se jako monoteista zbavil všech démonů a bohů.188

Někdy bývá srovnáván hymnus na Atona s biblickými verši. Jako příklad bývá udáván 
Žalm 104.189

185 Dr. Hakim Ameen. Saint Mark in Africa. In St. Mark and the Coptic Church. s. 17.
186 Dr. Marie Kamel Dawood „The Coptic Church under different regimes“  In St. Mark and the Coptic  

Church. s. 88
187 „Na prvním místě je idea jednoho Boha, na kterém křesťanská víra staví, která byla poprvé jimi 

[Egypťany] formulována  v  období  vlády  Achnatona,  který  žil  kolem  1500  let  před  Kristem.“ 
Champollion-Figeac, M. Egypte ancienne. s.244-5; „Jejich filosofové věřili v Jednu Nejvyšší Bytost; 
nejlepším příkladem je král Achnaton (1383-1365 př.n.l.)“ - Fr. Tadros Yacoub Malaty. Introduction 
to the Coptic Orthodox Church. s. 9-10.; „Achnaton, humanistický faraon Egypta čtrnáctého století 
před Kristem, jako první rozpoznal univerzalitu Boha. V jeho slavném Hymnu na Atona  se ukazuje 
podobnost myšlenek  se žalmem 104.“ J. Kamil, Christianity in the Lands of Pharaohs: The Coptic  
Orthodox Church, s. 478.

188 J. Henry, Breasted, Development of Religion and Thought in Ancient Egypt. s. Preface, X. 
189 Achnatonův chvalozpěv na Slunce:

[…] Kolik jsi toho jen stvořilo
a zraku je to skryté!
Jediné božstvo, jemuž není podobného!
Když jsi bylo samojediné,
stvořilo jsi podle svého zemi[…],  Tuto část hymnu srovnává  například Jill Kamil se starozákonním 
žalmem; „Jak nesčetná jsou tvá díla,  Hospodine!  Všechno jsi  učinil  moudře;  země je plná tvých 
tvorů.“ (Ž 104,24)
[…]
Když se odebereš  k západnímu obzoru,
země se ocitne ve tmě,
v říši smrti.
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Dalším prvkem, který bývá uváděn, je staroegyptské pojetí triád bohů.190 Ty mají být 
sice odlišné od Boží trojice, ale bývá zde spatřováno již jisté předznamenání dogmatu 
trojjedinosti křesťanské theologie.

Idea Svaté Trojice měla svou paralelu ve staroegyptských triádách, ze kterých nejznámější 
byla  Osiris,  Isis  a  Hor.  Toto  byla  první  trojice,  která  dala  Egypťanům výchozí  pozici 
směřující k pochopení křesťanské Trojice: Otce, Syna a Ducha Svatého.191 

Celkově mělo být egyptské náboženské myšlení, ale i kultura vůbec, charakteristické 
odvrácením se od profánního života a svou orientací na posmrtný život.

Zatímco většina starověkých civilizací byla příliš zaujata životem na tomto světě, hledajíc 
časné radosti, egyptské myšlení bylo pohlceno znovuzrozením a světem, který má nastat.  
Když konvertovali ke křesťanství, svými dlouhými hymny krajními posty, svou vytrvalostí 
a  utrpením v  radosti,  začali  očekávat  příchod vzkříšeného Krista.  Tento  eschatologický 
přístup měl svůj vliv na naši bohoslužbu, liturgii a dokonce každodenní život.192

Důležitou je pro koptské theology idea vzkříšení, která se týká mýtu boha Usira. Tato 
má být ve starém Egyptě zásadní myšlenkou a vkladem do dějin náboženského myšlení 
jako příprava Egypťanů na přijetí myšlenky vzkříšení Krista. 

Ještě nápadnější je společná idea vzkříšení jak v křesťanství, tak v Egyptě. Vskutku, život  
po  smrti  může  být  považován  za  jednu ze  základních  idejí,  která  měla  své  kořeny ve 
staroegyptské  civilizaci.  Groves  dodává,  že  „ústřední  bod víry  a praxe  leží  v  naději  v  
budoucí život a v přípravě jeho získání skrze Osirida, který vzkříšením triumfoval nad zlem  
a  vraždou;  tak  lze  očekávat,  že  [zde] mohlo  nalézt  sluchu  křesťanství  se  svým  
proklamováním toho, že Spasitel porazil smrt.“193 

Dalším prvkem vyjadřující  kontinuitu,  má být pojetí  spravedlnosti,  která měla být v 
Egyptě  založena  na  soudu  mrtvých,  a  tím  být  i  důležitým  prvkem  egyptského 
náboženství. 

Tisíce let před příchodem křesťanství Egypťané věřili v soud mrtvých, založený na etických 
hodnotách, které obsahovaly správné jednání člověka k druhým, k bohům a ke společnosti. 
Maat byla  mírou  soudu a  skrze  krále  („pána  maat“  a  personifikaci  kosmického  boha) 
vznikla představa tribunálu fungující dále jako pokračování světského soudu. Jinými slovy; 
idea posledního soudu […].194 

[…]
Všechny šelmy vycházejí ze svých doupat,
všechna havěť bodá.“ -   Achnatonův chvalozpěv na Slunce (B.  Vachala,  Milostné písně  starého  
Egypta, s. 83-93) Zde nachází Kamil obdobu veršů z téhož žalmu; „Přivádíš tmu, noc se snese, celý  
les se hemží zvěří;  lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy.“ (Ž 104, 20-21) J. Kamil, 
Christianity in the land of the pharaohs: the Coptic Orthodox Church. 

190 „Každé důležité  město ve starém Egyptě rozpoznávalo nějaký druh triády. Tyto triády však byly 
odlišné od Svaté Trojice.“ - otec T. Malaty. Introduction to the Coptic Orthodox Church. s.10.

191 Dr. Hakim Ameen. „Saint Mark in Africa“.  St. Mark and the Coptic Church. s. 17-18.
192 Fr. Tadros Yacoub Malaty. Introduction to the Coptic Orthodox Church. s. 9-10.
193 Groves,  The Planting of Christianity in Africa. s- 37. cit. Dle  Dr. Hakim Ameen. „Saint Mark in 

Africa.“ St. Mark and the Coptic Church. s. 17-18.
194 J. Kamil, Christianity in the Lands of Pharaohs: The Coptic Orthodox Church, s. 270-271.
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Jiným  příkladem  je  podoba  praxe  křtu,  která  měla  mít  svůj  předobraz  v  omývání 
„svatou“ vodou ve starém Egyptě. Vzhledem k tomu neměla být praxe křtu pro první 
egyptské křesťany překvapivá.195 
 
Staroegyptské  náboženství  je  theology interpretováno prostřednictvím samozřejmého 
spojení  víry  (doktríny)  a  praxe  (kultu),  která  má být  jeho vyjádřením.  V některých 
částech  mýtů  jsou  nacházeny  zlomky křesťanské  dogmatiky.  Jinak  řečeno,  doktríny 
staroegyptského náboženství se mají skrývat systémech jeho mytologie. Staroegyptské 
náboženství  v  sobě  mělo  (přinejmenším epizodicky)  obsahovat  prvky monotheismu, 
který měl být také prvním případem monotheismu na světě. Staří Egypťané měli být 
duchovně  založení  a  výrazně  náboženští.  Pojetí  spravedlnosti  a  morálka  měla  být 
zakotvena v náboženství. I když se koptští theologové při těchto výkladech explicitně 
neodkazují na rané církevní otce, z kontextu je zřetelné, že se v jejich výkladech jedná o 
zakomponování prvků, které považují za podobné s křesťanskou naukou, do rámce výše 
popsaného  praeparatio evangelica.  Vzhledem  k  tomu,  že  se  jedná  o  theologické 
výpovědi,  pak  to,  že  se  staroegyptské  tradice  konceptualizují  skrze  křesťanské 
paradigma není problém. Problémy vyvstávají v případech vědeckých interpretací, jež 
ve stejných konotacích nahlížejí tradice starého Egypta a které by naopak theologií být 
neměly. 

4.1.1.Kořeny ikonografie ve starém Egyptě – symbolická 
rovina, témata a motivy

Je obvyklé, že historici umění a bibličtí historici hledají historické kořeny symboliky 
křesťanského  umění  v  „pohanském“  umění  předcházejících  období.  Stejně  jako 
můžeme  nalézat  mnoho  prací  věnovaných  symbolice  řecko-římského  kulturního 
okruhu, tak je i nacházeno mnoho z prvků staroegyptské symboliky a stylu, které se 
měly prolnout do raného křesťanského umění a posléze přetrvat i do dob pozdějších.     

Přetrvání  staroegyptského symbolismu v  raném křesťanském umění  je  mezi  biblickými 
historiky do značné míry akceptováno. Je jak jednoduché tak přirozené nacházet zřejmé 
důkazy tohoto vlivu v raném křesťanském umění.196   

V některých  případech  jsou  podobnosti  viděny  se  samozřejmostí,  jindy  vliv  autoři 
zpochybňují.  Takovýmito  výjimkami  jsou  například  J.  Yoytte  a  M.  Immerseel. 
Egyptologové Jean Yoyotte a Mat Immerseel neshledávají žádný vztah mezi koptským 
uměním a uměním starého Egypta (například již jen kvůli  faktu,  že raní křesťané v 
Egyptě staroegyptské  památky  ničili).  Toto  odmítání  souvztažnosti  umění  starého 
Egypta  s  koptským uměním považuje  například  Ashraf  Sadek  jako  „dusivé  sevření  
západní interpretace“, která má má být reakcí na neo-koptské hnutí a jeho vztahu k 
egyptskému kulturnímu dědictví. Někteří akademici tak mají činit kvůli svým obavám, 
že tento "taswírí“ (fotografické), v textu bude  proto užíván v tomto smyslu jako pojem.egyptocentrismus"taswírí“ (fotografické), v textu bude  proto užíván v tomto smyslu jako pojem. koptských umělců ublíží křehkým vztahům mezi křesťany 
a muslimy v Egyptě.197 Má se tak jednat o popírání faktu, že koptský národ má své 
kořeny ve starém Egyptě. Sadek sám nestojí radikálně ani na jedné pozici, ale snaží se o 
nalezení  středního  postoje  a  objektivní  zhodnocení  fenoménu.  Zdůrazňuje  tedy  jen 
některé prvky, které jsou většinově přijímány jako „neutrální fakta“. 

195 Lafayé G. Cultes des Divinités d´Alexandrie s. 21.
196 Encyclopedia Coptica. Coptic network [online].
197 B. Sadek, A. Sadek, „Iconographie et icônes d'Egypte“, [online], s. 1.
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Argumentem pro možné přejímky ze starého Egypta stojí na možnosti kontaktu s jeho 
zobrazeními. Když Řekové a Římané obývali Egypt, vytvářeli jistou synkretickou verzi 
náboženského pantheonu. Z nálezů známe například Isis, někdy kojící dítě Hora, Hora-
Harpocrata,  Harpocrata  jako jezdce,  Athénu a různé další  bohy, často „orientálního“ 
původu, oblečené do vojenských šatů. Z této pořečtěné verze Egypta mohlo být mnoho 
prvků také přeneseno do Egypta křesťanského.198 

Mnoho svědectví v malbě a umění svědčí o existenci křesťanského umění v Egyptě před 
pátým stoletím [...], a nelze věřit, že by staletí řecké a římské přítomnosti zcela nezničily  
předchůdce  témat  a  techniky:  všeobecně  potvrzená  skutečnost,  že  egyptští  křesťané 
používali  faraonské  chrámy  jako  místa  uctívání,  dokazuje,  že  byli  v  kontaktu  s 
architekturou, sochařstvím a malbou starých Egypťanů. Na sloupech a stěnách několika 
chrámů byly nalezeny obrazy vytvořené křesťany, tento zvyk poukazuje na přímý vztah k 
faraonskému „dědictví“.199 […] Mnoho tisíciletí umění, tak mocného, jako je to faronské, 
nemohlo nezanechat stopu: ačkoli kult vyhasl, umělci a jejich práce však zůstává v paměti.  
[…] Tak můžeme najít mnoho paralel a dokonce se odvážíme tvrdit, že existuje příbuznost 
mezi faraonskou a koptskou ikonografií.200 

Tradičně se setkáváme s několika motivy, které jsou svnímány jako „faktické důkazy“ 
vlivu staroegyptské tradice na křesťanskou symboliku.

Podle mnoha historiků jsou Koptové potomci starověkých obyvatel údolí Nilu. Navzdory 
dlouhé době, která odděluje Kopty od jejich předků a navzdory ranám osudu, které utrpěli, 
přatrvaly tradice a zvyky, které zdědili po svých předcích celé věky. Proto můžeme zjistit,  
že  náboženské  přežitky  ze  starého  Egypta  byly  zaznamenány  koptskými  umělci  na 
objektech ze dřeva či kamene, na ikonách, textiliích a kovu, jak může být zřetelně viděno  
na historických památkách v Koptském muzeu v Káhiře.201 

Většina  autorů  se  shoduje  na  symbolech  a  typech  zobrazení,  které  by  měly  být 
přežitkem z dob starého Egypta. Ze symbolů se jedná o kříž anch, znázornění ba (jisté 
varianty duše) v podobě ptáka jako symbol Svatého Ducha, váhy v rukou archanděla 
Michaela  ve  vztahu  k  váhám,  na  kterých  se  mělo  vážit  srdce  zemřelého  v  rámci 
posmrtného soudu. Co se týče typů znázornění, panuje shoda u typu vyobrazení Panny 
Marie  kojící  Ježíše,  který  má  odkazovat  na  zobrazování  bohyně  Eset  kojící  Hora. 
Podobně také typ ikony sv. Jiří zabíjejícího draka má být následovníkem boha Hora 
zabíjejícího krokodýla (v některých případech hada Apopa).202    

198 Tamtéž, s. 1-2.
199 Tamtéž, s. 2.
200 Tamtéž, s. 2.
201 R. Habib, The Contribution of Ancient Egypt in Coptic Art, s. 1.
202 „Ve starověkém Egyptě byl kříž anasta znamením života; je zvláštní podivnou náhodou, jestli symbol 

velmi podobný znamená život pro křesťany? Už po staletí uctívané sochy Isis, která kojila svého 
božského syna - předmět mnoha diskusí – existovaly, když se poprvé objevilo vyobrazení křesťanské 
Panny Marie  s  jejím dítětem.  Můžeme také  říci,  že  je  to  jen  další  zajímavá  shoda?“  (S.  René, 
„D'Egypte, j'ai appelé mon fils“. L’icône copte, tome 2,  s. 27.)
„Další témata byla převzata a převedena z faraonského Egypta do křesťanského Egypta: kříž života 
(anch) je  nepopiratelný;  současný výzkum původu ikonografie  Panny Marie  kojící  Krista  zřejmě 
potvrzuje,  že  jde o egyptskou tématiku,  tj.  obnovení,  sublimované reprezentace  Isis  kojící  Hora. 
Podobně  nacházíme  v  reprezentaci  svatého  Michaela  nesoucího  váhy,  téma  vážení  srdce 
staroegyptského boha Anuba v knize mrtvých.  […] Existuje mnoho dalších srovnatelných témat a 
každé by si zasloužilo seriózní individuální studii, jež by mohla umožnit vytvoření "taswírí“ (fotografické), v textu bude  proto užíván v tomto smyslu jako pojem.mapy"taswírí“ (fotografické), v textu bude  proto užíván v tomto smyslu jako pojem. vlivu 
faraonského umění  na koptské umění.“  (B.  Sadek,  A.  Sadek,  „Iconographie et  icônes  d'Egypte“, 
[online],  s. 3.) 
„Některé  motivy,  jako  kříž  se  smyčkou  [anch]  či  svaté  Panny  kojící  malého  Krista,  odhalují  
staroegyptský vliv. Bílý klášter ukazuje afinitu se staroegyptskou chrámovou architekturou.“  (G. 
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Budeme se snažit přesněji zjistit, zda mezi novými koptskými ikonografy najdeme symboly 
faraonského původu, a pokud ano, jak se přizpůsobují ortodoxní koptské teologii. Pokud 
přijmeme hypotézu, že symboly jsou přenášeny z jedné generace na druhou, z jedné éry do 
druhé, zatímco jsou znovu interpretovány a znovu přizpůsobeny novým systémům myšlení 
a nových věr, neměli bychom vidět v kontinuitě dokonce hluboký význam těchto symbolů 
jako Ariadninu nit spojující lidstvo v průběhu věků?203 

Poslední citovaný případ je pro strukturu argumentací symptomatický. Na jednu stranu 
se  setkáváme  se  zdůrazněním  faktu,  že  při  přejímání  symbolů  nastala  jejich 
reinterpretace do jiného (tedy křesťanského) kontextu, na druhou stranu jsou symboly 
chápány jako univerzální sdělení, jenž má hluboký obsah, který měl přetrvat (věky). U 
mnoha prací nacházíme propojování obou přístupů, či přecházení z jednoho přístupu v 
druhý.

4.1.2.Staroegyptské náboženství a koptská ikona 

Podobnost  a  přebírání  staroegyptské  symboliky  má  v  mnoha  pojednáních  znamenat 
„hlubší propojení“ se staroegyptskou kulturou, která takto měla ovlivňovat křesťanské 
umění (nejen v rovině formy). Koptské umění má být „živou“ cestou ke staroegyptské 
civilizaci,  kultuře,  myšlení  a náboženství.  Obdobné scény na ikonách či  předmětech 
denní  potřeby  jako  vidíme  na  památkách  v  Koptském  muzeu,  lze  nalézt  na 
staroegyptských vyobrazeních. Podle  Raʼúfa se nejedná pouze o povrchní podobnost: 
„Vidíme  [na  památkách  v  Koptském  muzeu],  že  ozvěna  starověkého  myšlení  byla  
zachována jejich syny.“204 Návaznost ikonopisu na starý Egypt se ale podle některých 
autorů odehrává i na náboženské úrovni.

V umění starověkého Egypta byly barvy, formy a jejich chápání zcela určeny náboženstvím 
a  tradicí,  která  tvořila  základní  kámen,  na  kterém byla  založena  civilizace  starověkého 
Egypta.  Na  množství  času  nezáleželo  a  práce  byla  vždy  prováděna  s  maximální  péčí. 
Anonymní  povaha  díla  se  zachovala,  protože  umělci  a  řemeslníci  pracovali  ve  jménu 
faraóna a čisté lásky k náboženství a věčnému životu.205 

Kontinuita  na  hlubší  duchovní  úrovni  je  spatřována  v  hieroglyfickém  písmu. 
Pojmenování písma starých Egypťanů, které se všeobecně ujalo ἱερὰ γλυφή, hiera glyfé  
(posvátný znak, symbol), již samo navozuje propojení s „náboženským“ uměním. Jako 
„posvátný  jazyk“,  je  také  někdy  interpretován  v  souvislosti  s  ikonografií.  Přesněji 
řečeno,  ikonopis  je  popisován  ve  vztahu  k  hieroglyfům.  Hieroglyfy,  jako  posvátné 
písmo,  měly  umožňovat  komunikaci  s  božským,  podobně  pak  je  ikona  posvátným 
jazykem - ikonograf je doslova „ten, kdo píše ikony“ a ikonopis má svou gramatiku 
složenou z uměleckých, theologických a dogmatických prvků. „Stejně jako hieroglyfy,  
je ikona účinný symbol: psaní ikony je akt vysoce náboženský.“206

Vztah mezi tradicemi starověkého Egypta a koptskou církví nachází například J. Ascott 
v rovině obřadů. Ascott se snaží prokázat příbuznost mezi způsobem, jak měli starověcí 

Gabra, The A to Z of the Coptic Church. 2019, s. 40.) 
203 S. René, „D'Egypte, j'ai appelé mon fils“. L’icône copte, tome 2, s. 27.
204 R. Habib, The Contribution of Ancient Egypt in Coptic Art, s. 1.
205 Z Ascott , „Vers un art copte contemporain“, [přel. a výběr provedla B. Sadek] Le Monde Copte, s. 

16.
206 B. Sadek, A. Sadek, „Iconographie et icônes d'Egypte“, [online]
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Egypťané uctívat sochu boha a jak Koptové ctí eucharistický chléb, ikony či obecně v 
jejich  způsobu náboženské  praxe.  Analogie  či  kontinuita  se  má  nacházet  v  tom,  že 
„svou  víru  oslavují  skrze  fyzické,  konkrétní,  dramatické  a  rituální  vyjádření,  což  
implikuje jednotu osoby,  těla,  duše a ducha, a jež je společným projevem všech lidí  
skrze slavnostní a majestátní liturgickou oslavu.“207 Příkladem má být oslava Velkého 
pátku.  „Ikona  Ukřižovaného  Krista  je  uctívána  po  celý  den,  pak  je  „pohřbena“  a  
nabalzamována,  přičemž  je  jisté,  že  se zákonitě  jedná  o  připomínku  „Osiridových 
mystérií“  -  která  mohou  být  považována  za  jistou  nedokonalou  předzvěst  mystéria  
Zmrtvýchvstání.“208 Znázornění  Krista  jako  Pantorkatora má  být  také  ozvěnou 
náboženských představ starého Egypta. J Ascott srovnává faraona, jako „prostředníka“ 
mezi božským a lidským a Krista. „Civilizace starověkého Egypta byla strukturována  
kolem centrálního obrazu faraóna, jako varianty prostředníka mezi lidským a božským;  
[...] egyptští  křesťané  nahradili  obraz  "vítězného  faraóna"  Kristem  Pantokratorem  
[sedícím] na trůnu slávy a vládnoucím nad kosmem.“209

Anch (crux ansata)

Nejznámější z příkladů staroegyptských „přežitků“ je používání symbolu  anch (crux 
ansata,  či  nilského  kříže).  Tento  kříž  byl  po  dlouhé  období  používán  egyptskými 
křesťany. Že se jednalo o křesťany, kteří tento kříž již užívali v jiném kontextu, je pak 
zřetelné z toho, že anch byl doplněn buďto křížem nebo symboly alfa a omega v odkazu 
na Janovo Zjevení.210 O tom, že křesťané přijali anch a ztotožnili ho s Kristovým křížem 
píše již Socrates Scholasticus.211 

[J]e přijímáno, že kříž ansata, „anch“ či hieroglyfický znak pro slovo „život“ byl vědomě 
převzat ranými křesťany. Ve skutečnosti na mnoha reliéfech na deskách je vidět „anch“ a  
křesťanský  „kříž“  společně,  lemovány  prvním  a  posledním  písmenem  řecké  alfa-bety 
[…].212    

Po staletích, kdy se anch již přestal užívat, lze jeho používání v koptské církvi do jisté 
míry  sledovat  i  dnes.  Zde  má  již  své  místo  skrze  návaznost  na  historické  kořeny 
křesťanství  v  Egyptě  a  jako  zdůraznění  kontinuity  se  starým Egyptem,  jež  se  stala 
součástí vyjádření „koptskosti“.213 

Eset kojící Hora a Marie Galaktotrofusa 214

Ze  starého  Egypta  jsou  známá  zobrazení  bohyně  Eset,  která  kojí  Hora.  Takováto 
znázornění  mají  vykazovat  podobnost  s  rozšířeným  typem  Marie Galaktotrofusa. 
Znázornění Panny Marie kojící malého Ježíše, kopírují zobrazení datující se do období 

207 J. Ascott. „Vers un art copte contemporain“. [compte rendu Sadek, Bernadette] L’icône copte, tome 
2, L’icône, s. 30. cit. dle  B. Sadek, A. Sadek, „Iconographie et icônes d'Egypte“, [online]

208 B. Sadek, A. Sadek, „Iconographie et icônes d'Egypte“, [online]
209 J. Ascott. „Vers un art copte contemporain“. [compte rendu Sadek, Bernadette] L’icône copte, tome 

2, L’icône, s.
210 „Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.“ (Zj.  

1:8)
211 J. Royt, Slovník biblické ikonografie, 2006, s. 138.
212 Encyclopedia Coptica. Coptic network [online].,  srv. např. Fayek, The Holy Coptic Icon, s. 31.
213 Viz obr. č. 11, 12.
214 Viz obr. č. 13.
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raného byzantského či koptského Egypta. Tento typ ztvárnění daného motivu může mít 
svůj  původ v zobrazení  v nice západní  zdi  mnišské  cely  kláštera  Al-anbá Jeremiáše 
v Sakkáře (6. -7. stol.)215, kde se nachází zřejmě nejstarší dochované zobrazení kojící 
Panny Marie. Výklady tohoto ikonografického typu se různí. V některých případech je 
zdůrazňována rovina theologická,216 v jiných se má jednat o navázání na staroegyptské 
vyobrazení bohyně Eset, která kojí malého Hora.217 

Znázornění bohyně Eset kojící Hora jako předchůdce a ovlivnění křesťanského typu 
Marie  Galaktotrofusa (Marie  Lactans)  bývá (nejen v koptských publikacích)  obecně 
přijímaným faktem. Stejně ji chápe mnoho akademiků  především z oboru kunsthistorie, 
kteří  hledají  symboly  a  tématické  prvky,  jež  byly  převzaty  a  reinterperetovány  v 
křesťanském umění. U nás například Jan Royt. „[Marie  Galaktotrofusa]  Navazuje zde 
typově na podobná vyobrazení panenské bohyně Isis, kojící syna Hóra.“218 

Na druhém pólu výkladů kontinuity zobrazení Esety s Horem s ikonou Marie kojící 
Ježíše, se setkáváme nejen s propojováním co do formy, ale nacházením kontinuity na 
náboženské úrovni.  Propojení bývá spatřováno na rovině přežitků v lidové zbožnosti. 
Například Jill Kamil nachází analogie i v dnešní době. Svátek Panny Marie v klášteře 
Durunka, kdy se vynáší ikona Panny Marie s Ježíšem ve svátek, který má připomínat 
zdejší pobyt svaté rodiny, připodobňuje ke staroegyptským svátkům bohyně Eset (Isis). 
Kamil se při svém výkladu odvolává na velkou úctu k Panně Marii v koptské církvi, 
stejně jako vynášení ikony z chrámu (jak se děje  v orthodoxních církvích v období 
Paschy), jako na možný přežitek staroegyptské tradice. 

Kněží,  kteří v dnešní době každoročně vynášejí ikonu Panny Marie s malým Ježíšem z 
chrámu v jeskyni v Durunka, před níž kněz kývá kadidelnicí na řetězu, provádí starobylý 
rituál. Stejně jako faraonští kněží vycházeli ven z posvátné svatyně chrámu Isis ve Fílé při 
jarním a podzimním svátku k její oslavě, tak v Durunka biskup Mikhail a jeho bíle odění 
deakoni  nosí  ikonu  Panny  Marie  v  procesí  před  poutníky.  […]  Vzhledem  k  tomu,  že 
pohanské uctívání bylo zakázáno až ve čtvrtém století, možná nikdy nenastala proměna 
uctívání Isis v [uctívání] Marie - přinejmenším na lidové úrovni.219

Hor zabíjející krokodýla a sv. Jiří

Hor (eg.  Vzdálený,  Nejvyšší) byl nejčastěji znázorňován se sokolí hlavou. V různých 
epochách  egyptských  dějin  sehrával  odlišné  úlohy;  vystupoval  jako  nebeský  bůh 
(Slunce a Měsíc měly být jeho oči), ochranný bůh krále, sehrával důležitou úlohu v 
usirovském mýtu (jako protivník Sutecha). V pozdějších dobách považován za ochránce 
proti divoké zvěři. Ve staroegyptském znázorňování Hora lze také najít scény, na nichž 
probodává krokodýla. V řeckořímské době byl Řeky ztotožněn s Apolónem.220 V římské 
epoše  získal  podobu  jízdního  legionáře  do  té  doby v  Egyptě  neznámou (ve  starém 
Egyptě nebylo zvykem na koni jezdit, ale řídit koňské spřežení). Tato jeho podoba pak 
bývá chápána jako předchůdce ikonografického typu sv. Jiří. Ikonografický typ sv. Jiří 

215 Viz E. S. Bolman, „The Coptic Galaktotrophousa Revised“, 2004, s. 1174.
216 K theologické interpretaci více v kap. Theologie v ikoně s. 
217 Viz obr. č. 14.
218 J. Royt, Slovník biblické ikonografie, 2006, s. 202.
219 J. Kamil, Christianity in the land of the pharaohs: the Coptic Orthodox Church, s. 57.
220 L. Bareš, B. Vachala, M. Verner, Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta, s. 220.
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také odpovídá zobrazování dalších „vojenských svatých“ znázorňovaných na koni, jako 
je svatý Merkurius, svatý Theodor, svatý Menas a svatý Viktor.221 

Jedna ze staroegyptských scén znázorňuje Hora jedoucího na koni ve snaze zabít  svým 
kopím krokodýla. Tato scéna je velice podobná obrazu na kterém se svatý Jiří na koni snaží 
zabít kopím draka. Zde můžeme vidět vliv [zobrazení]  boha Hora na obraz svatého Jiří.222 

V boji s drakem jsou obvykle zobrazováni archanděl Michael a sv. Jiří, což v obrazovém 
typu navazuje na znázornění boje egyptského Hora s krokodýlem.223  

Výklady, které nacházejí přejímání obsahů zobrazení se opírají o ochranitelskou pozici 
boha Hora v některých mýtech. Na základě podobnosti vyobrazení Hora se sv. Jiřím má 
také být vysvětlen fakt, že sv. Jiří má mít v koptském křesťanství ochrannou funkci. V 
tomto případě by se mělo jednat o přežitek staroegyptské magie.

Metternichova stéla (nalezena r.  1828),  která byla zamýšlena jako ochrana budovy před 
štíry  má na všech stranách vyobrazeno velké množství  božstev a zvířat  a  symbolů,  jež 
bývají  interpretovány  jako  magická  ochrana.  „Takovéto  magické  texty  odkrývají,  že  
navzdory bezvýhradné víře Egypťanů v jejich ochranná božstva, pokud byli  ve vážných  
obtížích,  obraceli  se  na  tajnou  magii,  dokonce  proměnili  obraz  Hora  s  krokodýly  na  
křesťanské svaté vojáky jako je sv. Jiří, Menas Merkurius a další, probodávající draka.“224

Poslední soud a vážení srdce ve staroegyptské posmrtné říši – archanděl Michael s 
váhami 

Váhy,  které  se  staly  součástí  křesťanského zobrazení  archanděla Michaela,  mají  být 
přejímkou  obrazu  vah,  na  nichž  bylo  ve  staroegyptských  „knihách  mrtvých“  a  na 
nástěnných malbách vyobrazeno vážení srdce zemřelého.225 

Motivem  od  raného  středověku  (po  roce  1000,  viz  např.  Kostel  Hagios  Stephanos  v 
Kastorii; mozaika na dómu v Torcelu, kol. 1200) se stává archanděl Michael s váhami […] 
vystupující jako važič duší (psychostasis, kerostasia), což navazuje na egyptské (Egyptská 
kniha mrtvých, kap. 125) a antické prototypy bohů – soudců (Rhadamantis). […] O tématu 
Michaela jako važiče duší se dozvídáme z kázání Pseudo-Jana Zlatoústého či Cassiodora. 
Váhy drží sám archanděl Michael nebo Pravice Boží.226

Váha spravedlnosti  je  také původně egyptská […] často se objevuje na egyptské ikoně 
archanděla Michaela. To se datuje od starodávných tradic faraonského Egypta, kde se duše 
zesnulého zodpovídá za své činy při vážení na váze spravedlnosti. Tento symbol  dodnes 
zůstal symbolem spravedlnosti po celém světě.227

Vážení duší na vahách v rámci „posledního soudu“ nad zemřelým je v Egyptě doloženo 
nejpozději od 5. dynastie. Postupně se mělo vyvinout v nutnou podmínku pro přechod 
do posmrtné říše.  Na jednom rameni  vah je  umístěno srdce zemřelého a na druhou 
pštrosí pero, jako symbol bohyně Maat (bohyně spravedlnosti a pravdy). U vah bývá 
znázorněn bůh Anup a výsledek zapisuje Thovt. Pokud zemřelý u soudu neuspěl (jeho 
srdce bylo těžší, než pírko), byl sněden „Velkou požíračkou“ (Amemait), což měl být 
konec jeho existence. Myšlenka „posledního soudu“ ve spojení s vážením jako určením 

221 Viz obr. č. 15, 16.
222 Boulos Ayad Ayad, Ph.D., „Ancient Egyptian Civilization and the Coptic Church“, s. 112.
223 J. Royt, H. Šedinová, Slovník symbolů: Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. 1998, s. 

184.
224 J. Kamil, Christianity in the land of the pharaohs: the Coptic Orthodox Church, s. 278-9.
225 Viz obr. č. 17.
226 J. Royt, Slovník biblické ikonografie, 2006, s. 242. 
227 Otec Júsáb al-Surijáni. Koptské umění a jeho vedoucí úloha v umění křesťanského světa, s. 109.
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výsledku,  je  obecně  přijímána  jako  vklad  staroegyptského  náboženství  na  celý 
středomořský prostor.  Také je  chápána jako vzor  pro koncept  „posledního soudu“ v 
křesťanství. V biblických textech (1 Kor., 5:5228, 2 Kor. 2:14229 1 Tes. 5:2230 Ř, 2:6-8231 
Sk. 17:31232) se v rámci veršů vztahujících se k „poslednímu soudu“ s váhami a vážením 
nesetkáváme. Symboliku vážení na „vahách spravedlnosti“ lze nalézt u Jóba233. Motiv 
vah se stal ale oblíbeným ve znázorňování archanděla Michaela. Archanděl Michael je 
takto  znázorňován  také  v  koptské  ikonografii.  Vztah  (ve  smyslu  ovlivnění)  mezi 
malbami archanděla Michaela s  váhami jako važiče duší,  ke starému Egyptu a jeho 
vyjádření „posledního soudu“ je obecně přijímán234. 

[A]rchanděl Michael vážící duše na váze je podobný staroegyptskému bohu moudrosti 
Thovtovi vážícímu srdce zemřelého na váze spravedlnosti.235

Obrazy archanděla Michaela v koptských chrámech jej ukazují, jak šlape na Satana zároveň 
v ruce drží váhy. Toto je navázání na staroegyptskou víru, že v záhrobí nastane soud, kde 
bude zemřelý souzen vážením na vahách.236 

Ba a symbolické vyjádření Ducha Svatého

Často zmiňovaným motivem, je znázornění Ducha Svatého, jenž získal v křesťanském 
umění formu holubice.  

Dalším příkladem egyptské symboliky v raném křesťanském umění je Duch Svatý v 
podobě okřídleného ptáka stejně jako duše zemřelého „ba“ ve starém Egyptě […].237

Ba238, je ve staroegyptském náboženském myšlení egyptology interpretováno jako jedna 
z  „duší  člověka“  (spolu  s  ka a  ach).  Jeho znázornění  známe především z  výzdoby 
hrobek. Podle definice, jež lze nalézt v Ilustrované encyklopedii starého Egypta, má být 
ba jednou ze složek existence boha. Pokud se jedná o užití v kontextu s bohem – pak 
bývá chápáno jako jeho síla, kterou se tento bůh „vtěluje“ do jiných bytostí či věcí. V 
kontextu s panovníkem se jedná o jeho sílu (původně se mělo jednat o sílu zemřelého 
panovníka později se objevuje toto chápání i u panovníků živých – od Střední říše). V 
případě, kdy zemřelý není královského původu, pak ba vyjadřuje „personifikaci fyzické  
a psychické síly,“ ve které po smrti  zemřelý existuje. „Ze všech eg. forem posmrtné  
existence se ba nejvíce blíží řec. pojmu psýché. V moderním světě nemá analogii; jeho  
přesné chápání, zejména odlišení od ka a ach, je stále předmětem diskuse.“239

228 „vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den Páně.“ (1Kor 5,5) 
229 „co jste snad aspoň zčásti již pochopili, že v den našeho Pána Ježíše budeme vaší chloubou, tak jako 

vy zase naší.“ (2Kor 1,14)
230 „Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.“ (1Te 5,2) 
231 „On  ‚odplatí  každému  podle  jeho  skutků‘.  Těm,  kteří  vytrvalostí  v  dobrém  jednání  hledají 

nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají 
nepravosti, očekává hněv a trest.“ (Ř 2,6-8)

232 „Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. 
Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“(Sk 17,31)

233 „ať mě Bůh zváží na vážkách spravedlnosti a pozná mou bezúhonnost.“ (Jb 31,6)
234 Viz obr. č. 18.
235 Encyclopedia Coptica. Coptic network [online].
236 Boulos Ayad Ayad, Ph.D., „Ancient Egyptian Civilization and the Coptic Church“, s. 112.
237 Encyclopedia Coptica. Coptic network [online].
238 Viz obr. č. 19, 20.
239 Heslo Ba, L. Bareš, B. Vachala, M. Verner, Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta, s. 152.
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Z mnoha možných výkladů a konotací nalezlo ba také své místo ve spojení s podobou 
znázorněním Ducha Svatého jako holubice.240   

Když přistoupíme k  uměleckým formám rozmáhajícím se  východní  římské  [byzantské] 
říše, tvrdím, že silná tradice egyptské kolonie ovlivnila obsah umění celé říše. V biblických 
pasážích jako například v Matoušově popisu Kristova křtu,  je duch Boží přirovnáván k 
holubici a hledání původu konceptu Ducha Svatého ve formě ptáka mimo Egypt by bylo 
bezvýsledné. Akademici dlouho zápasili s významem ba či obrazu duše-ptáka starověkého 
Egypta,  která  byla  obvykle  znázorňována  s  lidskou  hlavou  a  v  některých  případech  s 
lidskýma  rukama  zdviženýma  v  gestu  vzývání  při  nabírání  vody.  V  hrobkách  se  na 
znázorněních opakuje buďto jako snášející se šachtou nebo jak se vznáší nad mumií, je ba 
volně překládáno jako „duše“. Nicméně Frankfort poukázal na to, že ba vlastně znamenalo 
„oživený“ a navrhl, že překlad „duch“ bude vhodnější. (Kingship and the Gods: 64) Podle 
Hornunga, „všechna posvátná zvířata jsou ba božstva, viditelné manifestace neviditelné síly 
[…]“  (Concepts  of  God  in  Ancient  Egypt:  138)  Nakonec,  Breasted  popsal  rituál 
faraonského obřadu […] [Rituál] byl prováděn živými „pro dokončení přeměny zesnulého 
v  „oslaveného“,  právě  tím,  že  byl  přeměněn  v  „duši“  (ba)  analogickým  obřadem 
prováděným  živými,  obřadem,  který  mohl  být  v  podstatě  stejný  jako  ten  k  oslavení.“ 
(Development of Thought and Religion in Ancient Egypt: 265) Jistě není náhodou, že na 
ikonách pokřtění Ježíše Krista v řece Jordán Janem, se Duch Svatý snáší jako bílý pták s  
roztaženými  křídly  v  paprsku  světla  v  rituálním  obřadu  spojeném  s  vodou,  v  činu 
„vytváření oslaveného“. Evangelium svatého Marka říká: „Vtom, jak vystupoval z vody, 
uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj“ (Mk 1,10)241      

Způsob vedení argumentu předchozího citátu poukazuje na problémy při hledání vztahů 
dvou podobných fenoménů. Prokázání jasných analogických vztahů, které „nemohou 
být náhodné“ stojí především na popisu, který se co do logiky pohybuje v kruhu. Tedy, 
postupně je staroegyptské ba (v podobě ptáka s lidskou hlavou) vyloženo tak, že se má 
jednat o ducha a na základě tohoto, se poukazuje na podobnost s popisy Ducha Svatého 
jako holubice  -  tedy ptáka.  Zde se pak má nacházet  podoba se znázorněním  ba ve 
starém Egyptě. Jinými slovy, staroegyptské ba (jehož význam se pravděpodobně lišil v 
kontextu  jeho  užití  i  v  rámci  historické  epochy)  je  vyloženo  skrze  křesťanskou 
interpretaci,  která  je  potom  zpětně  použita  k  vysvětlení  podoby  křesťanského 
vyobrazení, jako vliv znázorňování staroegyptského ba. 

Shrnutí 

Hledání vlivu některých forem a symbolů staroegyptského umění na křesťanskou či 
přímo koptskou ikonografii vykazuje charakteristickou myšlenkovou strukturu. 

1)Vizuální podobnost některých prvků a jejich časová následnost je chápána jako důkaz 
vlivu staršího na mladší. To, že se jedná o vliv je vlastně argumentováno tím, že se 
umělci mohli s vyobrazením setkávat.

240 „Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak 
sestupuje jako holubice a přichází na něho.“ (Mt 3,16)

 „Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na 
něj“ (Mk 1,10)
„Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý  
sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe 
jsem si vyvolil.“ (Lk 3,21-2)
„Jan vydal svědectví: „Spatřil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm.“ (J  
1,32)

241 J. Kamil, Christianity in the Land of Pharaohs, s. 301-302.

62



2) Mnoho autorů hledá návaznost nejen ve formální, ale i v obsahové rovině. Tedy, že 
symboly  a  znázornění,  které  jsou  si  podobné  (co  do  formy),  mají  automaticky 
vypovídat  o  tomtéž  významu  (či  obdobném  významu  jako  varianta  křesťanského 
prvku). 
3) Staroegyptské tradice,  chápané skrze křesťanství,  jsou zde klíčem k hledání 
návazností.

Klíčem těchto interpretací je zařazení obou zobrazení do náboženského umění. Proto 
musí  oba  případy  vyjadřovat  náboženskost  či  theologické  obsahy  náboženství. 
Náboženství je však nahlíženo křesťanským prizmatem. Teorie náboženství, o které by 
se mohly tyto hypotézy opřít,  odpovídá theologii.  Vzhledem k tomu, že náboženství 
není ani nijak definováno (skrze teorii), nelze jednoznačně určit jeho hranice. Jak tedy 
určit, v jakém případě se jedná o náboženství a v jakém případě již nikoli. Stejně ani 
není možné určit, ve kterém případě ještě hovořit o podobnosti/totožnosti náboženského 
umění. Jinak řečeno, do jaké míry si mohou být nějaké prvky podobné, když nevíme na 
jakém základě je porovnáváme? 

Pokud se zamyslíme nad tím, o jakém náboženství se v textech hovoří, pak lze sledovat 
především dvě roviny:
Staroegyptské  náboženství  je  chápáno v  kontextu  proto-křesťanství.  „semena Logu“ 
jsou zde právě symboly a témata, která mají předznamenávat křesťanství. Na druhou 
stranu se setkáváme i s prvky, které odkazují na „pohanství“ starých Egypťanů; v tomto 
kontextu by pak koptská církev měla vykazovat znaky „pohanství“ dodnes.  Koptská 
církev je tak jistým živoucím dokladem staroegyptského náboženství. Jakým způsobem 
je pak vedena linie podobnosti lze jednoduše shrnout tak, že staroegyptské náboženství 
je  chápáno prizmatem křesťanství a  jeho theologie a proto v něm také lze nacházet 
podobné prvky s křesťanstvím a jeho theologií.  Jinak řečeno, pokud je nějaký prvek 
interpretován skrze křesťanské předpoklady, pak není složité nacházet takovéto prvky, 
které si mají být s křesťanstvím podobné, či na něj mají nějak odkazovat. 
Zde je třeba zdůraznit, že nechci tvrdit, že nějaké prvky symboly či formy znázornění 
nemohou mít počátek ve starém Egyptě. Ani nechci tvrdit, že je nelze vidět. Pokud ale 
chceme, aby se jednalo o vědecky podložený výzkum, je nutné,  aby byla vytvořena 
teorie, na jejímž základě by bylo možno určit, co nějaký fenomén činí náboženstvím (na 
rozdíl od jiných fenoménů) a jak potom určit hranici podobnosti některých fenoménů.
 

4.1.3.Kořeny ikon v Egyptě - portréty mumií

Důležitou součástí hledání původu ikon se staly tzv. portréty mumií.

Na  základě  tradice,  kterou  jsme  zdědili  po  svých  předcích  -  starověkých  egyptských 
faraonech,  je  obraz  hlavním  orientačním  bodem,  který  vedl  jejich  život  na  zemi  k 
posmrtnému životu. Toto je přesně důvodem, proč užívali barevných kreseb na víka truhel, 
ve kterých byla uložena mrtvá těla. Starověcí kněží a umělci malovali rysy mrtvého člověka 
s  velkou  pečlivostí  a  s  důrazem  na  nejmenší  detail,  aby  byl  obraz  podoben  mrtvému 
člověku do té míry, jak jen to bylo možné. Důvodem je, že starověcí Egypťané věřili, že  
duše mrtvého jednou za čas navštěvuje své tělo a čím přesnější bude malba, tím jednodušší 
může být šťastné setkání mezi duší a tělem.242

242 Fayek Matta Ishak, The Coptic Holy Icon, 2006, s. 18.
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Egyptské  kořeny  křesťanské  ikonografie  jsou  stále  předmětem  odborných  diskuzí. 
Někteří  autoři  shledávají  jeden z  jejích možných počátků v takzvaných  fajjúmských 
portrétech mumií. 

Na vykopávkách ve Fajjúmu byly nalezeny rakve s portréty zemřelých [fajjúmské portréty] 
z 2. století n.l., doby římské nadvlády v Egyptě, které byly následně umístěny v egyptském 
muzeu. V Egyptě se vyráběly ikony stejným způsobem, jakým byly vyrobené kartonové 
rakve s těmito portréty [nacházející se] v egyptském muzeu.243

Jedná se o portréty z řecko-římského období, které byly v mnoha případech nalezeny 
ještě připevněné k mumiím v egyptské oáze Fajjúm. Vzhledem k výrazné podobnosti 
těchto portrétů zemřelých s ikonami, jak ve stylu (jež odráží helénistické umění této 
doby) tak i v technice, kterou byly vytvářeny (enkaustika či tempera), mnoho historiků 
zde předpokládá alespoň nějakou návaznost. Jejich zarážející podobnost dokonce vedla 
první nálezce k přesvědčení, že se jde o nález křesťanských ikon.244 

V lednu roku 1888 Sir William Mattew Flinders Petrie objevil rozsáhlou nekropoli v 
jihozápadní části oázy Fajjúm, kde nalezl mnoho portrétů mumií.  F. Petrie pozoroval,  
„že dva horní rohy na deskách byly často odříznuty, aby se hodily na obaly mumií,  
z čehož usuzoval,  že  byly  původně malovány ještě  zaživa  a byly  pověšeny  na zdech  
jejich domovů.“245 Toto oříznutí mělo být provedeno při pohřbu (či těsně před ním). Což 
vedlo k výkladům, že se původně mělo jednat o portréty malované již za života. Portréty 
měly být součástí domovů. Až po smrti zobrazeného byla malba vyříznuta a připevněna 
na mumifikované tělo na místo jeho obličeje.246 Stejně jak bylo praxí s  posmrtnými 
maskami  ve  starověkém  Egyptě.  Dále  se  předpokládá,  „že  portréty  mumií  byly  
uchovávány  po  nějakou  dobu  v  domu  zemřelého  v  jakési  skříňové  rakvi.  Tímto  
způsobem  mumie  nejen  sehrávala  jistou  roli  v  každodenním  životě,  ale  byla  
pravděpodobně středem vzpomínkových bohoslužeb a kultických praktik. Toto trvalo po  
dobu,  než  nastal  definitivní  pohřeb mumie.“  247 Rozdílná  kvalita  zpracování  portrétů 
vedla například Isabelu Grimm-Stadelmann k hypotéze, že se mělo jednat o dvojí původ 
portrétů mumií. Jedny portréty, které vykazují dokonalejší provedení a tím i vyšší cenu, 
měly být  k  různým účelům malovány již  za  života zemřelého.  Druhý druh portrétů 
mumií již byl vytvářen přímo s primárním cílem jejich umístění na mumii v rámci jejího 
pohřbu.248 

Hypotézy, kterými se badatelé snažili vyjasnit různé otázky ohledně portrétů mumií se 
shodují  v  několika  bodech.  1)  Protože  existuje  podobnost  mezi  portréty  mumií a 
ikonami, má mezi nimi existovat i vztah. 2) Vzhledem k tomu, že portréty mumií lze 
datovat do dřívější  doby,  pak  portréty mumií měly ovlivnit  pozdější  tvorbu ikon. 3) 
Existuje  vztah  mezi  portréty  mumií a  staroegyptskými  pohřebními  zvyky,  potažmo 
staroegyptským náboženstvím. 

Někteří  badatelé  tak zařadili  portréty  mumií na pozici  pomyslného mezičlánku mezi 
křesťanskými ikonami a  staroegyptskými tradicemi.  V některých případech zůstávají 

243 Encyklopedie koptského dědictví. Svazek III, Archeologie, umění a koptská architektura. Prof. Samir 
Fauzi Džirdžis, s. 402.

244 Viz obr. č. 21, 22, 23.
245 J. Kamil, Christianity in the land of the pharaohs: the Coptic Orthodox Church, 2002,  s. 144.
246 Viz P. Pokorný, Řecké dědictví v Orientu: helénismus v Egyptě a Sýrii, 1993, s. 204.
247 I. Grimm-Stadelmann, „Crossing Borders Egyptian Mummy Portraits and Christian Icons“, s. 7.
248 Tamtéž, s. 11.
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jejich  pojednání  u  popisů podobností  mezi  portréty  mumií  a  ikonami  především po 
jejich vizuální a technické stránce. 
 

Nejstarší koptské ikony čerpají z portrétů pohanských mumií, které jsou nesprávně známy 
jako „Fajjúmské portréty“. Tyto portréty, obvykle vytvořené enkaustickou technikou, nebo 
temperou, znázorňují hlavu a ramena zemřelého na tenké dřevěné desce, která je umístěna 
pomocí bandáže na mumii.249   

Jiný příklad nalezneme u Sadeka:

Existence  portrétů  řecko-římské  doby v  Egyptě  je  dobře  známa a  jejich  vliv  na  vznik 
křesťanských  ikon  je  vysoce  pravděpodobný.  Propojení  ikon  se  slavnými  fajjúmskými 
portréty je nadále předmětem studia; v každém případě můžeme rozpoznat společné prvky: 
frontální pozice, hieratičnost, velké široce otevřené oči  upřené přímo [na diváka]; jejich 
technika – enkaustická malba (teplým nebo studeným voskem),  nebo tempera (ve vodě 
rozpustné  médium),  na  dřevěných  deskách,  paleta  barev  (bílá,  žlutá,  okrová,  červená, 
černá)  a  v  některých  případech  i  zlacení  plátkovým  zlatem,  přímo  předznamenávají 
ikony.250 

 
Jiní autoři se však již snaží nalézat podobnost a i jistou návaznost nejen po formální a 
technické stránce, ale i v hlubších rovinách návaznosti na staroegyptskou kulturu; tedy, 
že  se  má  jednat  o  jistou  provázanost  se  staroegyptským  náboženstvím  a  jeho 
„theologií“. 

Nicméně  fajjúmské  portréty  byly  určené  k  tomu,  aby  byly  jak  fyzicky,  tak  spirituálně  
spojeny s tělem zesnulého. Podle egyptského náboženství byla duše rozdělena do různých 
stavů; Ka, které příslušelo posmrtnému životu, na sebe bralo lidskou podobu a potřebovalo 
po smrti potravu;  Ba, které na sebe vzalo ptačí podobu s lidskou hlavou a bylo schopné 
opustit  tělo  a  interagovat  se  světem  živých;  [a  nakonec]  Ach,  část  duše,  která  se 
transformuje a zrodí znovu.251 Aby duše Ka přežila skrze znovuzrození, bylo nutné, aby se 
zachovala schránka, ve které by mohla přebývat.252  

Uchování  těla  mělo být zásadním pro přežití  ka. Od Střední říše pak tuto roli  měla 
sehrávat znázornění zemřelého v podobě sochy či masky. Právě zobrazení zemřelého 
bylo způsobilé nahradit tělo, které mohlo být z nějakého důvodu zničeno či poškozeno. 
Zde  přichází  návaznost  na  starý  Egypt;  vzhledem k  tomu,  že  portréty  mumií  byly 
chápány jako jistá  náhrada za  posmrtné masky,  pak i  jejich  role  měla  mít  obdobný 
význam. Staroegyptská „náboženská“ koncepce měla získat novou podobu skrze řecko-
římské umělecké vyjádření. Jako propojující cesta mezi ikonami a portréty mumií také 
bývá chápána mumifikace samotná, která byla v Egyptě praktikována i mezi křesťany 
do jejího zákazu Theodósiem II. ve 4. století.253 Mumifikace se má, jakožto potřeba 
zachovávání  těla  zemřelého  (pro  jeho  vzkříšení)254 a  také  vzhledem  k  časovému 
souběhu  její  praxe,  (ještě  ve  4.  stol.)  vztahovat  k  počátku  ctění  ostatků  svatých  a 
martyrů.  Hypotéza staví  na tom, že  portréty  mumií byly z mumií  světců po zákazu 
mumifikace  oddělovány  a  měly  jistým způsobem „nahradit“  mumifikované  ostatky. 
Díky tomu, že portréty mumií byly v těsném fyzickém kontaktu se světcem a také díky 

249 Gabra, Gawdat, The A to Z of the Coptic Church, s. 154.
250 B. Sadek, A. Sadek, „Iconographie et icônes d'Egypte“, [online], s.1
251 Douglas  J.  Brewer  and  Emily  Teeter,  1999.  Egypt  and  the  Egyptians (Cambridge  XVII-XX); 

Lemmer-Webber, Morgan. „From the Fayum to Constantinople: the Role of Mummy Portraits in the 
Development of Byzantine Icons“ s. 5.

252 Lemmer-Webber, Morgan. „From the Fayum to Constantinople: the Role of Mummy Portraits in the 
Development of Byzantine Icons“ s. 5.

253 Její praxe je doložena ještě v následujících dobách. 
254 Dokrinálně zakotvené učení již od Nicejského vyznání.
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jejich podobě se světcem, měly získat posvátný charakter a měl být „zesílen“ jejich 
vztah k danému světci.255 

Navzdory  silné  averzi  raných  křesťanů  vůči  pohanské  praxi,  jako  bylo  uctívání  idolů, 
přetrvalo pravděpodobně ctění obrazů skrze osobní praxi jednotlivců a jejich touhy uctít 
zemřelé.  Prostředí  Egypta  čtvrtého  a  pátého  století  bylo  spletí  kulturního  mísení  a 
náboženského synkretismu. Je logické, že když se křesťanství chopilo světa, který byl stále 
v rukou pohanských tradic, kde mísení kultur společně s fyzickým propojováním portrétu s 
tělem a proto také obrazu a ostatků, mohlo vést křesťany k projevování úcty obrazům.“256

  
Propojující linií (staroegyptské znázornění zemřelého skrze portréty mumií a ikonami) 
má být také jejich kultická funkce a „zasvěcení“ živých smrti.257

Mnohdy v hledání kořenů ikon v portrétech mumií sehrávají důležitou úlohu oči, jež 
jsou  v  obou  případech  zdůrazněny  a  vzhledem  k  proporcím  tváře  zvětšeny.  Takto 
vyjádřené oči jsou typickým znakem jak portrétů mumií tak i posléze koptských, ale i 
byzantských  ikon.  Vztah  má  ležet  v  totožném  chápání  významu  očí,  jež  mají  být 
prostředkem nahlížení jiného světa. 

Pokud  budeme  chápat  oči  jako  okna,  umožňující  interakci  mezi  přirozeným  a 
nadpřirozeným světem, můžeme vidět, že v egyptské tradici je to Ka, které hledí skrze okno 
na svět, kdežto v byzantské tradici je to divák, který se dívá skrze oči ikony, aby mohl  
nahlédnout do božského.258  

Dalším prvkem má být užívání sykomorového dřeva, jež mělo být ve staroegyptském 
náboženství  „posvátné“  a  mělo  být  následně  také  používáno  jako  hlavní  dřevo  pro 
výrobu  ikon  v  Egyptě  právě  pro  jeho  „posvátný“  charakter,  protože  v  byzantské 
ikonografii je charakteristické užívání desek z nejjemnějšího dřeva.259 

Shrneme-li, na čem staví všechna pojednání, která zdůrazňují počátky ikon v portrétech 
mumií, pak zřetelně vystupuje několik prvků. Všechny staví na nacházení vizuálních 
podobností. Tato podobnost má dále svědčit o podobnosti (či přímo totožnosti) jejich 
významů či obsahů.  

Stylistické a ideologické podobnosti mezi křesťanskými ikonami a ranějšími uměleckými 
tradicemi, jako helénizované egyptské obrazy mumií, jsou příliš výrazné na to, aby bylo 
možno je úplně ignorovat.260

Nelze  odůvodněně  zpochybnit,  že  1)  technika  (enkaustika  či  tempera),  kterou  jsou 
portréty mumií malovány se shoduje s ranými i pozdějšími křesťanskými ikonami. 2) Je 
zde  možno  sledovat  mnoho  podobných  stylistických  prvků,  které  křesťanská 
ikonografie užívá a rozvíjí v rámci ikonopiseckých kánonů. Obojí je však zřetelné i u 

255 Více a podrobněji: Ch.  Barber,  Figure and Likeness: On the Limits of Representation in Byzantine  
Iconoclasm. 2002, s. 23.

256 Lemmer-Webber, Morgan. „From the Fayum to Constantinople: the Role of Mummy Portraits in the 
Development of Byzantine Icons“ s. 12-13. 

257 Více: J. Kamil, Christianity in the land of the pharaohs: the Coptic Orthodox Church, s. 290.
258 M.  Lemmer-Webber,  „From the  Fayum to  Constantinople:  the  Role  of  Mummy Portraits  in  the 

Development of Byzantine Icons“, s. 5.
259 Z. Skalova, G. Gawdat, Icons of the Nile Valley, 1995. s.
260 Lemmer-Webber, Morgan. „From the Fayum to Constantinople: the Role of Mummy Portraits in the 

Development of Byzantine Icons“ s. 12.
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jiných  helénistických  portrétů  (mimo  Egypt),  ať  již  byly  možného  kultovního 
charakteru anebo sloužily jako součást výzdoby. Nelze zpochybnit, že  Portréty mumií 
vykazují  stejné  znaky  s  helénistickým  uměním.  Z  faktu  samotného  však  logicky 
nevyplývá,  že  by  musely  být  propojujícím  prvkem  mezi  helénistickým  uměním  a 
ikonami. 

Vztah  portrétů mumií jakožto  prostředníka  mezi  staroegyptským  „náboženským 
myšlením“ a ikonami je pak ještě problematičtější. 

1)  První  otázka  vychází  z  účelu  těchto  tří  fenoménů.  Masky zemřelých,  které  staří 
Egypťané  umisťovali  na  hlavu  mumií,  nebyly  s  velkou  pravděpodobností  určeny  k 
uctívání ani k tomu, aby byla skrze ně prokazována úcta zemřelému. Pokud by tomu tak 
bylo, pak by byly pravděpodobně umístěny na místo, kde by mohly tuto úlohu sehrávat. 
Pokud  je  ale  něco  z  pohřebních  zvyků  starých  Egypťanů  zřejmé,  pak  že  bylo 
vynakládáno nemálo úsilí,  aby k zemřelému - jeho mumii a tedy i  posmrtné masce, 
neměl po pohřbu nikdo přístup.  Pokud jsou  portréty mumií nahrazením posmrtných 
masek starého Egypta, pak by jejich účel nemohl spočívat v uctívání zemřelého skrze 
jeho portrét.

2) Zamyslíme-li se nad možností „duševního propojení“ vyobrazeného s jeho portrétem 
ve starém Egyptě (ale  nakonec i  v  jiných kulturách),  dostáváme se na půdu mnoha 
předpokladů, které by bylo třeba samostatně prozkoumat. Jak bylo nastíněno výše, mělo 
by se jednat o samozřejmé chápání „pohanů“ jako „modloslužebníků“, kteří nebyli s to 
odlišovat mezi zobrazením a zobrazovaným.  Zde se však nacházíme na půdě theologie, 
protože tento předpoklad stojí na biblickém popisu „pohanů“. Takovýto předpoklad by 
bylo třeba prokázat, a nikoli na něm stavět jako na samozřejmém faktu a vyvozovat  z 
něj další závěry.

3)  Kult předků, jež by se praktikoval ve vztahu k obrazu zemřelého, je pak sám o sobě 
spíše typický pro římskou tradici. Obrazy předků (imagines maiorum), jimž měla být 
prokazována úcta, měly sehrávat důležitou úlohu jak v praxi rodinné tradice, tak i v 
rámci státních tradic.

Římané dovolovali  vyobrazovat jen ty občany, kteří  se  nejvyšší  měrou zasloužili  o  res  
publicae.  Žádné  jiné  podobizny  dovoleny  nebyly.  Tyto  obrazy,  domalované  v  živých 
barvách, pak byly uchovávány v atriu rodinných sídel ve zvláštních výklencích či skříních 
(armarium),  kde  tvořily  společně  s  malovanými  liniemi  a  ozdobami  jakýsi  rodokmen 
(stemma). Pod každou maskou byl navíc umístěn nápis se jménem a životopisným shrnutím 
úspěchů a zásluh zemřelého (elogium). Nejvíce se podobizen využívalo při pohřbech, tam 
byly nošeny nejen ty představující zemřelého, ale i jeho významných předků.261 

Tak by se i v případě, že portrét mumií měl sehrávat i jinou úlohu (než posmrtné masky 
umístěné  na  mumii),  jak  může  naznačovat  fakt  odříznutých  rohů,  mohlo  jednat  o 
navázání na tradici římskou, a nikoli staroegyptskou. Nakonec se zdá být výklad skrze 
jiný kulturní okruh i jednodušší, vzhledem k tomu, že oáza ve Fajjúmu byla ve velké 
míře obývána členy římské armádní posádky a jejich rodinami. Mohlo by se nakonec 
jednat o „opačný způsob ovlivnění“ - římský portrét by byl tím, který byl proměněn v 
jistou variantu „zádušní masky“. Mumifikace by byla v takovémto případě přejímkou z 
pohřební praxe Egypťanů. V rámci logiky argumentů, by pak měly ikony navazovat na 
římské portréty. Co se týče obsahu a významu portrétů, pak by měly poukazovat na 

261 J.  Bartůněk,  „Antická  geneze  dnešních  svátků:  Imagines  maiorum a  kult  předků  ve  starověkém 
Římě“, 2018, s. 85-6.
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podobnosti  mezi  římskými  tradicemi  a  křesťanstvím.  V tomto  případě  by  pak  měl 
existovat vztah mezi portréty mumií a římskými tradicemi a snad i římskými tradicemi a 
pozdějšími  ikonami.  Je  zajímavé,  že  pokud  bychom  zkusili  ve  výše  nastíněném 
zdůrazňování kontinuity duchovního obsahu mezi všemi třemi fenomény, nahradit starý 
Egypt a jeho náboženství za Řím a jeho náboženství, nebylo by většinu tvrzení potřeba 
nijak měnit. Oči, mohou být důležité pro Egypťana, jako pro Římana, úcta, která má být 
prokazována zemřelému může být projevována skrze ikonu i římský portrét, i zde by se 
mohlo jednat o propojení znázorněného s jeho portrétem atp.  Práce na téma hledání 
počátku ikon v římském či obecně v helénizovaném světě také postupují  obdobným 
způsobem.  Úlohu  teoretického  zakotvení  zde,  zdá  se,  sehrávají  theologické 
předpoklady. 

Mým cílem není „vyřešení problému“ portrétů mumií a jejich možného vlivu na ikony. 
Jedná se  zde  znovu o  poukázání  na  problémy spojené  se  základy,  na  kterých staví 
hledání původu nějakého fenoménu skrze samozřejmou podobnost s fenoménem jiným. 
Když  se  totiž  podíváme  na  explicitně  theologickou  interpretaci  například  od 
Florenského, nalezneme prvky téhož konceptu, na němž staví předchozí interpretace.

Příklad theologického výkladu portrétů mumií v kontextu orthodoxního ikonopisu
 - Pavel Alexandr Florenský

Výklad propojení  portrétů mumií s ikonami lze také najít v rámci křesťanských prací. 
Explicitní  příklad  theologického  chápání  ikony,  jako  „dalšího  vývojového  stupně“ 
egyptských zádušních masek, lze nalézt u Pavla Alexandroviče Florenského. Florenskij 
ve  své  theologicko-filosofické  práci  o  ikonách  (1915-1918)  popisuje  takovouto 
kontinuitu  se  staroegyptskou  kulturou  a  náboženstvím,  obdobně  jako  nalézáme  v 
některých výše uvedených pojednáních. 

Jako pomyslný počátek  ikon je  chápána maska (pohřební  maska)  a  její  náboženský 
rozměr:

Z historického  hlediska  má  ikona  nejtěsnější  souvislost  s  Egyptem a  právě  zde  ikona 
začíná,  stejně  jako  tu  vznikají  i  základní  ikonopisné  formy.  […]  Tím pádem  je  právě 
egyptská maska, vnitřní pomalovaný sarkofág ze dřeva ve starém Egyptě – tato schránka na 
mumii,  která má sama vzhled zavinutého těla s odhalenou tváří  – prvním zakladatelem 
ikonopisu a tímtéž je malba na samotné mumii, zavinuté do proklížených povijánů, na něž 
se nanáší sádra.262 

Další  předzvěst  ikonopisu  spatřuje  v  tradici  „ne-stínování“263 -  neztmavování  ikony 
stínováním. Tradičně se v ikonopisu nemodeluje tvář ani jiné části  tím, že by se na 
barevnou  plochu  přidávaly  stíny,  ale  používá  se  opačný  postup  –  zesvětlování  a 
přidávání světlých vrstev.  Tento ikonopisecký princip  měl také mít svůj počátek ve 
„staroegyptské  theologii“,  jež  měla  nalézt  své  vyjádření  skrze  formu,  ve  které  byl 
znázorňován zemřelý.

Zdá se mi, že ikonopisné postupy vycházející z úkolů spatřovaných v malbě na mumiích, 
konkrétně:  poskytnout  zvýšenou  světelnou  modelaci  tváře,  která  svou  silou  čelí 
náhodnostem proměnlivého osvětlení, a proto stojí nad empirickými podmínkami a názorně 
zjevuje  něco  metafyzického,  forma tváře  je  dána  světlem,  nikoli  však  šerosvitem;  toto 

262 P. A. Florenskij, Ikonostas, s. 123.
263 Viz kap. „Praktická stránka neo-koptského ikonopisu“. 
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světlo  přece  není  osvětlením  pozemského  zdroje,  nýbrž  všepronikajícím  a  formy 
předpokládajícím oceánem zářící energie. Přinejmenším toto egyptské umění hledalo.264 

Je pochopitelné, že při vymalování mumie nebo sarkofágu nebylo třeba stínů a nesměly se 
dělat jak z důvodu uměleckého – protože mumie nebo sarkofág byly i bez toho tělesnými,  
byly věcmi – tak i z důvodu symbolického, neboť zemřelý vstupoval do království světla a 
stával  se  obrazem boha  (Já  jsem Osiris  –  taková je  posvátná  formule  věčného  života,  
nadepisovaná na tvář zesnulého),  a proto se mu neměla přidávat žádná újma, slabost či 
zatemnění.265

Znázornění zemřelého ve starém Egyptě má svou formou (konkrétní avšak idealizované 
podoby) vyjadřovat „opravdové lidství“, které se skrývá za fyzickou podobou a lze jej 
nacházet v chápání člověka jako „Božího obrazu“.

Tato maska byla nikoli pokrytím zesnulého, ale jeho odkrytím a přitom v jeho duchovní 
podstatě zjevnějším a bezprostřednějším, nežli byl vzhled samotné tváře.266

Tím,  že  do  sebe  zemřelý  přijal  boha,  stal  se,  i  když  si  zachovával  svou individualitu,  
obrazem božím, ideálním projevem své vlastní lidskosti, idey sebe samotného, své vlastní  
duchovní  podstaty.  A úkolem malby  na  mumii  bylo právě  ukázat  tuto  ideální  podstatu 
zesnulého, který se od nynějška stal bohem a předmětem kultovního uctívání.267 

Ve vztahu k helénistickému portrétu mumií 

Někdy  v  tuto  dobu  se  rozvinul  i  ikonopis,  a  pokud  je  známo,  na  počátku  mu  nebyla 
příbuznost s helénským portrétem cizí. Na druhou stranu by se však nemělo zapomínat, že 
ani tento portrét nebyl v žádném případě portrétem v našem smyslu slova: byla to ještě ta 
samá pohřební maska, třebaže pozměněná cestou symbolismu. Tento portrét se, jak známo, 
zbožně maloval ještě za života a po ukončení se vsazoval do sarkofágu na místo obličeje,  
byl řemeslně vymalovaný tak, aby přibližně odpovídal vzhledu zemřelého (pohlaví, věk, 
hodnost, stav atd. - tj. do doličného). Tak byl helénský portrét druhem ikony zemřelého a 
této ikoně se bezpochyby vzdávala kultovní úcta. Dodržování těchto pohřebních obřadů je 
nepochybné  i  u  egyptských  křesťanů,  v  jejichž  vědomí  smysl  a  význam  egyptského 
pohřebního obřadu nejenže nebyl snížen, ale byl naopak potvrzen „blahou zvěstí“ a nabyl 
nekonečného zesílení a prohloubení. […] Jejich pohřební portréty byly přirozeně vyvýšeny 
jako ikony v užším slova smyslu.268 

 
Ve starém Egyptě se mají nacházet prvky, které jsou vysledovatelné skrze jeho způsob 
znázorňování a které byly „dovršeny“ v křesťanství. Ve staroegyptské masce a posléze 
portrétu mumií se má nacházet znázornění zemřelého ve spojení jeho světské podoby s 
nahlížením „budoucího života“. 

Maska  v  kultu  zemřelých  byla  vskutku  zjevením  zemřelého  a  přitom  již  zjevením 
nebeským,  plným velikosti  a  božské  majestátnosti,  zbaveným pozemských  nepokojů  a 
prosvětleným nebeským světlem. A člověk staré doby věděl, že touto maskou se mu zjevuje 
duchovní energie toho samého zemřelého, který je v ní i pod ní. Maska zesnulého, to je sám 
zesnulý, nejen ve smyslu metafyzickém, nýbrž i fyzickém; on je zde, on sám nám zjevuje 
svou líc. Jinou ontologii nemohli mít ani egyptští křesťané: také pro ně nebyla ikona svědka 
zobrazením,  ale  svědkem  samotným,  který  svědčí  jí  a  skrze  ní,  svědčí  jejím 
prostřednictvím. Je tomu tak, i kdyby jen proto, že tato ontologie je především výrazem 
faktu:  ikona  leží  na  těle  samotného  svědka  a  každý  jiný  soud o  tomto  faktu,  třebas  i 

264 Tamtéž, s. 124.
265 Tamtéž, s. 123.
266 Tamtéž, s. 126.
267 P. A. Florenskij, Ikonostas, s. 123.
268 Tamtéž, s. 125.

69



abstraktně možný, i při jakýchkoli zvláštních účelech, je konkrétně a životně nemožný a byl 
by protimluvem vůči přirozenému způsobu cítění.269 

Ve Florenského úvahách se zřetelně ukazuje křesťanské theologické myšlení o jiných 
tradicích a jejich zakomponování do křesťanství díky principu praeparatio evangelica, 
či  Logos  spermatikos.  V  tomto  konceptu  mohou být  staroegyptské  tradice 
náboženstvím,  které je  jistým náznakem křesťanství,  ke kterému má dospět  jako ke 
svému  završení.  Staří  Egypťané  měli  mít  náboženství,  které  ve  svých  střípcích 
připomíná křesťanství, protože Bůh měl lidstvu dát možnost se k němu přiblížit. Touha 
po  (křesťanském)  Bohu  je  v  tomto  pojetí  základem  jakéhokoli  náboženství.  Jinak 
řečeno, v theologickém chápání staroegyptského náboženství jako proto-křesťanství je 
smysluplné hledat a nacházet podobné prvky s křesťanstvím, protože mají mít stejný 
zdroj – křesťanského Boha, který se „chtěl nechat poznat“ již před příchodem Krista. 
Díky křesťanskému výkladu světa je pak smysluplné nacházet a interpretovat podobné 
prvky  (jiné  kultury)  s  některými  vizuálními  prvky  v  křesťanství.  V tomto  způsobu 
chápání jsou si dané prvky samozřejmě podobné, protože mají vypovídat o totožném. 

Vrátíme-li se zpět k vědeckým pojednáním o návaznosti ikonografie na portréty mumií a 
jejich  prostřednictvím  na  staroegyptské  masky  zemřelých,  pak  to,  co  by  mělo 
umožňovat jejich návaznost je 1) jejich podobnost a 2) že se jedná o náboženské umění. 
Konkrétně se jedná o předpoklad, kdy „náboženský portrét“ v obou případech musí mít 
stejný  základ  –  musí  vyjadřovat  něco  podobného  či  přímo  stejného.  Oba  mají  být 
vyjádřením „náboženskosti“,  jež  má  mít  totožný  základ  jak  v  křesťanství,  tak  i  ve 
staroegyptských  tradicích.  Tento  stejný  základ  je  pak  popisován  skrze  prvky 
křesťanských ikon, které jsou zpětně vyhledávány v portrétech mumií. Celý výklad tak 
vykazuje argumentaci kruhem.  

Hledání  totožnosti  obsahu  skrze  podobnost  může  být  opodstatněné,  pokud  existuje 
teoretická  rovina,  na  níž  a  díky  níž  lze  prvky  srovnávat.  Touto  rovinou  je  v 
křesťanských výkladech theologie. Ve výše nastíněných vědeckých pojednáních jsou to 
předpoklady vycházející z pojetí náboženství, které staví na křesťanských theologických 
východiscích, jak bylo popsáno v úvodu kapitoly.

Pokud shrneme předpoklady, které se týkají staroegyptských tradic a jejich návaznosti 
na křesťanství obecně a v rovině vizuálního umění konkrétně na koptský ikonopis, jak 
je nalézáme ve výše zmiňovaných pracích dospíváme k následujícímu:

1)  Ve  všech  případech  se  předpokládají  jednotné  dějiny  lidstva  a  souvislostí  skrze 
jednotnou linii vlivů.
2) Ve staroegyptském náboženství je propojena doktrína s praxí.
3) V mytologii se má nacházet jednotná theologie staroegyptského náboženství. Mýty 
jsou vyjádřením doktrín.
4) V této  theologii staroegyptského náboženství jsou pak vyjádřeny některé ideje, jež 
jsou předzvěstí křesťanských doktrín.
5)  Tvorba  náboženského  umění  je  součástí  náboženské  praxe.  Sama  tedy  má  být 
projevem náboženskosti.
6) Staří Egypťané neměli jasnou hranici mezi zobrazeným a jeho vyobrazením. 

269 Tamtéž, s. 126.
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Teoretický přístup ke staroegyptským tradicím vychází  z  křesťanství  a  jeho chápání 
náboženství. Theologický rámec, jenž vysvětluje jiné tradice skrze sebe sama jakožto 
náboženství, se stal rámcem obecně pro nahlížení náboženství v západním myšlení a 
také pro jeho studium. Tento rámec je dobře sledovatelný v popisech staroegyptského 
náboženství jak koptology, tak koptskými theology.

4.2. Hledání a oživování „koptskosti“ v ikonách – neo-koptská 
ikonografie

4.2.1.Izák Fanús (19.12. 1919 - 2007)

Svou kariéru  začal  jako  sekulární  umělec,  studoval  Fakultu  aplikovaného  umění  na 
Káhirské Univerzitě – kde studoval malbu, sochařství, mozaiky a fresky (do r. 1937). 
(1938-1942) Následovala Vyšší Škola Aplikovaného Umění. Posléze studoval na fakultě 
umění Institutu pro vzdělávání, který absolvoval r. 1946 a byl mezi prvními studenty 
Vyššího  institutu  koptských studií  založeného  r.  1954,  kde  po  čtyřech  letech  studia 
získal doktorát. Na institutu se od r. 1958 stal vedoucím katedry umění a archeologie. 

Důležitým bodem pak bylo pověření papežem, aby založil ikonografickou školu. Ta pak 
následně vznikla v rámci Vyššího institutu koptských studií v Abbásíja v Káhiře a v 
práci na neo-koptských ikonách pokračuje až dodnes.   V roce 1965 papež Kyrillos VI. 
podpořil  Fanúsovu žádost o studium restaurátorství v Louvre v Paříži.  Zde studoval 
ikonografii u Leonida Uspenského270, který se věnoval ruskému ikonopisu. Od něj se 
Fanús učil techniku a theologii ortodoxní ikonografie.271 Fanús se také během tohoto 
pobytu  ve  Francii  stýskal  s  orthodoxním theologem Paulem Evdokimovem272,  který 
bydlel stejně jako on v „Mezinárodním studentském domě“. Evdokimova práce Ikona,  
theologie krásy, měla rozhodující vliv na Fanúsovo theologické zakotvení ikonopisu; 
zejména na jeho theologii světla.273 Po návratu z Paříže založil v chrámovém komplexu 
sv.  Marka  v  Abbásíja  ikonografický  ateliér,  ve  kterém  vyučoval  novou  koptskou 
ikonografii. Výuka spočívala a spočívá nejen na rovině techniky, ale i theologie. Jeho 
studenti zde v jím započatém úkolu dále pokračují i dnes.

Fanús při své práci získával mnoho studentů a následovníků své ikonografické školy. 
On sám nikdy nesepsal žádnou příručku, učil a studentům vysvětloval vše v rámci psaní 
ikon, vytváření vitráží a nástěnných maleb. Spíše, než že by psal o ikonách, psal ikony. 
Z toho mála, co sám o svých záměrech a pojetí sepsal, můžeme uvést jeho příspěvek 
pro Assembly of World Religions v San Francisku:

270 „Uspenský byl mým  učitelem ve studiu malby ikon. Naučil jsem se od něj hodně, například techniku 
ikony, ikonografii, teologii ikony. Nezapomínám na jeho slova ani na žádnou jeho radu. Tváří v tvář 
tomu,  co  mi  řekl,  jsem se  cítil  příliš  malý,  abych  se  stal  ikonografem.  Hodně  jsem pracoval  a 
postupně  se  mé  myšlenky  změnily.“ (B.  Sadek,  A.  Sadek,  „Le  maitre  de  l´iconographie  copte 
contemporaine: Le docteur Isaac Fanous“. Le Monde Copte, 1991, s. 7.)

271 M. René, „Contemporary Coptic Art“,  Coptic Civilization, Two Thousand Years of Christianity in  
Egypt, 2014, s. 274.

272 „Znal jsem též Pavla Evdokimova.  […] Byl to skvělý theolog, který napsal knihu Ikona, theologie 
krásy  […] Myslel  na mě při  výběru mého čtení.“ (A. Sadek, „Le maitre de l´iconographie copte 
contemporaine: Le docteur Isaac Fanous“. Le Monde Copte, 1991, s. 8.

273 B. Sadek, A. Sadek, „Le maitre de l´iconographie copte contemporaine: Le docteur Isaac Fanous“. Le 
Monde Copte, 1991, s. 75.
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Současný  člověk  má  právo  znát  svůj  původ  a  jak  se  tento  původ  vyvinul  a  vedl  k 
univerzálnímu  porozumění  a  jak  bylo  jeho  porozumění  propojeno  s  theologickým 
myšlením o Boží inkarnaci. Právě to, pozvedlo lidské myšlení k rozumění univerzálních 
konceptů,  které  přeložil  do  matematických  a  astrologických  propočtů  –  to  jej  přimělo 
usilovat  o  odhalení  tajemství  tohoto  zvláštního  univerza.  […]  Na  základě  tohoto 
porozumění by mělo existovat současné koptské umění jako výhonky hlubokých kořenů 
sahajících až do hlubin času a jež zároveň vyjadřuje koncept současného uměleckého hnutí 
[…] propojené s původními egyptskými tradicemi na poli tvorby, myšlení a filosofie.274    

Jak sám zdůrazňoval, základy ikonografie sice stojí na byzantské ikoně, avšak každá 
kultura  a  historická  epocha  odráží  svá  specifika275.  Ikony by  pak  měly  odrážet  své 
kulturní zázemí a „promlouvat“ tak ke svému národu. Právě toto je základní myšlenkou 
koptského ikonopisu, kterou Fanús rozvíjí.  „Žijeme ve věčnosti  a musíme hloubit  ve  
svém dědictví,“ jak se sám vyjádřil v rozhovoru.276 

Jeho dílo a škola pak nese základní rysy jak „klasické“ ikonografie, tak jak se ji naučil 
u Leonida Uspenského, tak i důraz na navázání na určité typy ikonopisu koptského jak 
jej nalézáme v jeho historických podobách. Tím vytváří specifickou podobu a kánon 
moderního  koptského  ikonopisu.  Hledáním  a  zdůrazňováním  některých  prvků  pak 
vytvořil novou podobu, kterou se dnes mnoho z jeho následovníků drží. Přímo jeho díla 
lze nacházet po celém Egyptě; např. freska v katedrále Sv. Marka v Káhiře, Sv. Jiří v 
Heliopolis, mozaika v kryptě sv. Marka a vitráže v chrámu sv. Mina, chrám sv. Jiří v 
Alexandrii.277 

Po  smrti  papeže  Kyrilla  VI.  (r.  1971)  entuziastičtí  kněží  převzali  patronát  nad 
rozšířením neo-koptské ikonografie do celého Egypta a diaspory. Právě z diaspory a od 
pracovníků v Perském zálivu získávala tato škola významnou finanční podporu.278 Neo-
koptský styl  se  pomalu  začal  rozšiřovat  nejen  v  Egyptě,  ale  především,  v  rámci 
diaspory.  Tak v cizině získaly koptské chrámy pod vlivem neo-koptských ikon výrazně 
homogenní charakter; především je to patrné v nově vystavěných chrámech, které byly 
volným prostorem vybízejícím k zaplnění novými ikonami. Izák Fanús se sám podílel 
na výzdobě mnoha chrámů v cizině, od Ameriky, přes Británii279až po Austrálii. 

4.2.2.Neo-koptská ikonografie jako vyjádření kontinuity se 
starým Egyptem 

274 Příspěvek Isáqa Fanúse ke Shromáždění Světových Náboženství v San Francisku r. 1990, cit. dle M. 
René, „Contemporary Coptic Art“,  in  Coptic Civilization, Two Thousand Years of Christianity in  
Egypt, 2014, s. 279.

275 Rozhovor s ikonografkou Helenou Nikkanen,  Anafora,  Egypt, r. 2014.
276 J. Kamil. „Isaac Fanous, Icon of the Icons“, Al-Ahram weekly, 

http://weekly.ahram.org.eg/Archive/2007/829/cu2.htm 
277 Více A. Sadek, B. Sadek, „L´incarnation de la Lumière: Le renouveau iconographique copte à travers 

L´oeuvre d´Isaac Fanous“, Le Monde Copte 29-31,2000. s. 88-91.
278 M. René,„Contemporary Coptic  Art“,  Coptic Civilization, Two Thousand Years of  Christianity  in  

Egypt, 2014, s. 276.
279 Viz obr. 24, 25.
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Vrátíme-li se k cílům ikonografie, které ve své práci sleduje, lze je sledovat především 
prostřednictvím dvou základních bodů. 1) Návrat a obnovení orthodoxní ikonografie, 
tak  jak  je  pojímána  v  orthodoxních  církvích.  2)  potřeba  vytvořit  ikonografický 
styl/kánon,  který  je  typicky  koptský.  Zde  jsou  dva  nejvýraznější  prvky;  jedním je 
následování stylistických prvků historických koptských ikon, druhým je hledání kořenů 
koptské kultury v kultuře starého Egypta.

„Koptskost“ neo-koptských ikon má tvořit návaznost na staroegyptskou tradici. Znovu 
lze nacházet několik rovin, v nichž se má návaznost odehrávat. 1) Rovina formální a 
technická.  2)  Symbolická  stránka.  3)  Duchovní  návaznost  -  na  prvky,  které  jsou 
interpretovány jako podobné resp. totožné se staroegyptskou tradicí. 

Neo-koptská ikonografie nachází své kořeny ve faraonském odkazu a umění Koptské éry.280

Při  vývoji  nových  koptských  ikon  kladl  Fanús  vedle  sebe  hieratický  styl  starověkého 
Egypta s dvou dimenzionálním uměním ortodoxní ikonografie.281 

Ikonografie ve svém propojování kulturního dědictví začínajícího starověkým Egyptem 
přes portréty mumií a ranou ikonografii koptské církve až po moderní dobu, odráží 
záměr dílny v Koptském institutu. Vyšší institut koptských studií má být prostorem k 
uchování  historicko-kulturního  dědictví  koptského  národa;  je  zde  možné  studovat 
umění a architekturu, hudbu a hymnologii, historii a architekturu, jazyky a literaturu 
starého Egypta a koptského Egypta, theologii a kanonické právo, Africká a Etiopská 
studia, fotografii a film a sociální vědy. Koptský institut však má být však také zaměřen 
na současnost a „živoucí kulturní kontinuitu“. 

Proto  by  se  myšlenka  uchování  kulturního  dědictví  neměla  omezovat  na  ochranu  děl  
minulosti  nebo  studium  historických  předmětů;  Tím,  co  historii  dává  její  charakter  
příkladu, co nás nutí k obdivu, jsou ohromné výkony člověka, jeho podivuhodná schopnost  
invence, aby naplnil své touhy  […]: historie jako svědek kontinuity a mimořádné životní  
síly, přináší filozofii života. To je poselství a význam sbírání [památek].282 

„Koptskost“ neo-koptských ikon v návaznosti na starý Egypt - technická stránka

V rámci  svého studia  artefaktů  Fanús  v rámci  Egyptského a  Koptského muzea  (již 
během svých studií) nacházel v rámci umění kontinuitu v rámci egyptské kultury a to 
především v rámci technik tvorby ikon, která se neměla změnit skrze tisíciletí.  Touto 
technikou je enkaustika, která byla vytvořena a často užívána v době římského období – 
jak můžeme zřetelně vidět na tzv. Fajjúmských portrétech (které Fanús shledával jako 
samozřejmé předchůdce křesťanských ikon).283 

Další technikou je vaječná tempera, která se používá jak pro malbu deskových ikon i (v 
jiných poměrech a s použitím vaječného bílku) při nástěnných malbách (al secco284).

280 M. René,„Contemporary Coptic  Art“,  Coptic Civilization, Two Thousand Years of  Christianity  in  
Egypt, 2014, s. 273.

281 Tamtéž, s. 276.
282 A. Sadek, B. Sadek, „L´incarnation de la Lumière: Le renouveau iconographique copte à travers L

´oeuvre d´Isaac Fanous“, Le Monde Copte 29-31, 2000, s. 114.
283 J. Kamil. „Isaac Fanous, Icon of the Icons“, Al-Ahram weekly, 

http://weekly.ahram.org.eg/Archive/2007/829/cu2.htm 
284 Typ nástěnné malby „na sucho“, která se tvoří na vyhlazenou suchou omítku 
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Také barevná škála bývá chápána v kontextu návaznosti  na staroegyptské předky. V 
některých  případech  je  takto  popisována  barevnost  „zářivá“285,  někteří  autoři  zase 
spatřují návaznost na barevnou škálu starých Egypťanů v barvách tlumených. Fanús se 
jako archeolog věnoval rozboru složení staroegyptských barev, které byly užívány na 
chrámovou výzdobu a v hrobkách. Sám používal potom při tvorbě ikon tyto pigmenty a 
jeho žáci jej v tomto ohledu následují.. 

Stylistická  a symbolická doména v kontextu se starým Egyptem

Cíle neo-koptské ikonografie jsou zřejmé z Fanúsova rozhovoru, kde sám popisuje úkol 
a charakteristiku neo-koptských ikon:  

Jsem naprosto přesvědčen, že v egyptském umění existuje zásadní jednota; někteří popírají 
existenci spojení mezi staroegyptským uměním a uměním koptským. Je to chyba; starověké 
umění  je  zdrojem koptského umění.  Koptský umělec musí  studovat  umění  starověkého 
Egypta a přijímat jej za své dědictví. Současný umělec  pak musí tvořit z tohoto dědictví  
starého Egypta a ze starého koptského umění: pokud je zakonzervujeme v muzeu, zemře. 
Proto je nutné studovat hodnoty obsažené v tomto dědictví a znovu je investovat do nové 
tvorby: toto je role současného koptského umělce.286 

To, že se Fanús učil u ruského ikonografa (Léonida Uspenského), chápal jako určitou 
ironii osudu. Ruská ikonografie jako pokračovatel byzantského ikonopisu, jež má mít 
svou  kolébku  v  Egyptě,  se  stala  hlavním  inspiračním  zdrojem  a  prostředníkem 
„návratu“ koptských ikon do Egypta.287 

Učitel  maloval  podle ruské tradice,  ale  v  Egyptě jsme a vždy budeme Egypťané,  a  ne 
Rusové.  Řekl jsem mu, že se chci  pokusit  začít  nový typ koptského umění.  On mi ale 
doporučoval kopírovat ruské ikony. Respektoval koptské umění a jeho dědictví, ale nikdy v 
tomto  stylu  nepracoval.  Já  jsem se  ale  chtěl  vyjadřovat  jako  koptský  umělec,  protože 
starékoptské umění se lišilo od jiných historických ikonografických škol. Později se během 
naší korespondence zeptal, proč jsem změnil svůj styl a trval na tom, abych pokračoval v  
malování podle ruského ikonografického stylu. Následně jsem mu poslal mnoho koptských 
ikon. Ty oceňoval a začal mě povzbuzovat, abych následoval svou cestu.288

Ve své práci na vytvoření nové koptské ikonografie se Fanús zaměřil na první koptské 
ikony z období 6. až 9. století,  ve kterých se snažil  nalézt společné prvky (jimiž se 
zároveň odlišovaly od byzantské ikonografie). Prvky, jak co do barev a barevnosti, tak i 
co do rysů forem, pak propojil v syntézu s moderním uměním. V popisech ikon a v 
explicitním záměru  neo-koptského kánonu sledujeme obdobné prvky,  které  mají  být 
navázáním na starý Egypt, jak jsme již viděli v pasážích, ve kterých se autoři věnovali 
historii koptských ikon.

Budeme se snažit přesněji zjistit, zda mezi novými koptskými ikonografy najdeme symboly 
faraonského původu, a pokud ano, jak se přizpůsobují ortodoxní koptské teologii. Pokud 

285 „V koptské ikonografii, stejně jako v faraonském umění, jsou barvy v podstatě ploché. Co se týče 
barev, koptská barevná paleta je shodná s paletou starobylého Egypta; jsou jasné a zářivé, patří do 
omezeného rozsahu pigmentů odvozených od země, rozsah, který odráží odstíny egyptské  přírodní 
krajiny.“ („Vers un art copte contemporain“,  Le Monde Copte, Compte rendu de la thése de Mme 
Ascott par B. Sadek. s. 18.)

286 Marie-Gabrielle de Boncourt, Bernadette Sadek. Přepsaný rozhovor s Izákem Fanúsem v Káhiře v 
dubnu 1999, dostupné na: http://eocf.free.fr/imp_fanous.htm (25.1. 2018).

287 Rozhovor s ikonografem Fadi Mikhailem, Londýn, r. 2013.
288 B. Sadek, A. Sadek, „Le maitre de l´iconographie copte contemporaine: Le docteur Isaac Fanous“. Le 

Monde Copte, 1991, s. 8.
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přijmeme hypotézu, že symboly jsou přenášeny z jedné generace na druhou, z jedné éry do 
druhé, přičemž jsou znovu interpretovány a znovu přizpůsobeny novým systémům myšlení 
a nových věr, neměli bychom vidět v kontinuitě dokonce hluboký význam těchto symbolů 
jako Ariadninu nit spojující lidstvo v průběhu věků?289 

Zde  prvky  kontinuity  se  starým  Egyptem  získávají  další  rozpracování  výkladů  na 
symbolické úrovni. 

Existuje mnoho stylových vlastností egyptského umění v koptském umění: použití přímky, 
kubismu,  rovnováhy  a  symetrie,  smysl  pro  harmonii;  stylizace  forem,  jednoduchost, 
střízlivost. […] proporce a perspektivy nesplňují přírodní zákony. Stejně jako faraon nebo 
bůh,  znázorněný  v  hrdinné  velikosti,  která  symbolizuje  jejich  význam,  Kristus  nebo 
ústřední charakter ikony jsou obvykle větší než ostatní.290

Tak na  rozdíl  od byzantské  a  evropské ikonografie,  která  je  typická  prodlouženými 
trpícími  či  truchlícími  postavami  a  jasnými  barvami,  ve  Fanúsových  ikonách  jsou 
naopak zřetelné střízlivé základní barvy a celková jednoduchost postav, které jsou ve 
srovnání  s  byzantskými  co  do  proporcí  nižší  a  širší.  Postavy  jsou  také  výrazně 
„obtaženy“ tmavou linkou, tváře jsou výrazně schematické a oválnější s velikýma očima 
a širším obočím, než jejich evropské protějšky.291 Tělo určitě nezdůrazňuje (pokud to 
není specifickou vlastností nějakého světce) asketickou štíhlost – spíše působí zemitě. 
Takto mají ikony vyjadřovat „koptskou mentalitu“, jak říká J. Ascott prostřednictvím 
Finnestada: „Koptská ikonografie je   [oproti  byzantské] zemitější,  konkrétnější,  tišší,  
slavnostnější,  protože  koptská  mentalita  je  mnohem  střízlivější  a  tak  se  odráží  v  
robustních  a  podsaditých  postavách,  které  nemají  prodlouženost  duchovních  
byzantských postav.“292Charakteristickým rysem je také zasazení do egyptské krajiny. 
Na  neo-koptských ikonách se setkáváme buďto s potlačením reálné krajiny vůbec – 
použitím zlatého pozadí, jež má vyjadřovat, že se svatý nenachází na této zemi, nebo 
jsou zdůrazněny charakteristické prvky krajiny, které poukazují na zasazení do Egypta. 
Nejtypičtějším příkladem je jistě „Útěk do Egpyta“ - ikona, která znázorňuje sv. Rodinu 
v  jejím putování  Egyptem.293 Ve  výkladech  se  autoři  shodují,  že  typickým znakem 
koptského  vyjadřování  je  výrazná  abstrakce,  jež  má  odrážet  vizi  koptského  pojetí 
věčnosti  a  nesmrtelnosti.  Tento  důraz  na  abstrakci,  kterou  Fanús  na  svých  ikonách 
vyjadřuje kubistickými rysy krajiny má být protikladem ruského a řeckého ikonopisu, 
jež v jeho chápání následuje mnohem výrazněji detailnější vyjádření a imitaci přírody294. 
Některé  prvky  jsou  pak  chápány  jako  přímý  odkaz  na  staroegyptské  umění,  jako 
například vody Nilu.295 

289 S. René  „D'Egypte,  j'ai  appelé mon fils“,  L’icône copte,  vol. 2,  L’icône copte contemporaine.  Le 
Monde Copte N° 19, 1991, s. 27.

290 Z práce Ascott  [přel. a výběr provedla B. Sadek], „Vers un art  copte contemporain“,  Le Monde 
Copte, s. 17.

291 „Pevnost a pevnost linií vytvářejí dojem síly a trvání: postavy jsou silnější a širší než v životě; jsou  
oddělené [od okolí] stejně jako ve starověkém Egyptě, a jejich kontury označené silnou a silnou čarou 
zdůrazňují  tento dojem."taswírí“ (fotografické), v textu bude  proto užíván v tomto smyslu jako pojem. (Z práce Ascott   [přel.  a výběr provedla B. Sadek],  „Vers un art  copte 
contemporain“, Le Monde Copte, s. 17.)

292 R. Finnestad, „Images as Messengers of Coptic Identity - An Exapmle from Contemporary Egypt.“ 
Open Journal System 16 (1996), s. 98.

293 Viz obr. č. 26.
294 „Byzantské umění také staví na svém řeckém odkazu. Rozdíl mezi řeckým dědictvím a egyptským 

dědictvím spočívá v tom, že egyptské umění je považováno za stavbu. Ruští a byzantští ikonografové 
studují řecké dědictví. V tradičním řeckém stylu existují větší podrobnosti a je to imitace přírody,  
která  je  předkládána,  zatímco  my  Egypťané  používáme  abstrakci,  abychom  vyjádřili  naši  vizi 
věčnosti, nesmrtelnosti.“ (Sadek, L´incarnation de la Lumiére, rozhovor s Fanúsem, s. 112.)

295 R. Finnestad, „Images as Messengers of Coptic Identity - An Exapmle from Contemporary Egypt.“ 
Open Journal System 16 (1996), s.98.
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Když se podíváme na krajinu Nilu, uvědomujeme si, jak moc přirozené klima a krajina 
pomohly tvarovat charakter egyptského lidu a měly zásadní vliv na jejich umění a kulturu.  
Slunce  se  odráží  v  silných  a  jasných  a  plochách  barev  současných  koptských  obrazů. 
Pevnost krajiny, symetrie úrodného údolí v kontextu s řekou, kontrast mezi tímto údolím a 
strohými výjevy holé pouště je stálým zdrojem stability, síly, která charakterizuje koptské 
umění.296  

Pohyb je,  stejně jako u jiných orthodoxních typů ikonografie,  zastaven a  naopak je 
zdůrazněna  nehybnost.  Například  u  ruských  ikon  Jevgenij  Nikolajevič  Trubeckoj 
vykládá zastavení pohybu jako potlačení konkrétního realistického vyjádření. Na ikoně 
je potlačen kvůli vyjádření „naplněnosti božským obsahem“, aby bylo zřetelné, že se 
znázorněný již nenachází v pohybu života tohoto světa, ale „vstoupil do pokoje světa 
Božího“.  Naopak  postavy,  které  jsou  vyjádřeny  v  pohybu,  mají  být  ty,  které  ještě 
nedosáhly cíle „ztišení se v Bohu“.297 
Na koptských ikonách (jak historických, tak  neo-koptských) je také zřetelný důraz na 
statičnost. V tomto případě je vykládána jako vliv staroegyptského duchovního světa. 

Koptské  umění  je  v  samém  důsledku  statické,  stejně  jako  umění  faraonské.  Tato 
charakteristika zdůrazňuje vnitřní duchovní sílu, která vyzařuje atmosféru ticha a klidu.298 
[…]  „Koptské  ikonografické  umění  tak  zdědilo  od  starověkého  Egypta  vlastnosti  a 
stylistické  procesy  schopné  odrážet  atmosféru  věčnosti,  stability  a  síly  jiného  světa 
vystavěného podle duchovního rozměru.299 

Na  ikonách  se  uvádí  jméno  zobrazeného,  což  je  obecnou  podmínkou  ve  všech 
orthodoxních  církvích,  aby  bylo  vždy  zřetelně  jasné,  o  koho  se  na  ikoně  jedná. 
Důvodem je zamezení možného uctívání ikony, jakožto posvátné věci samé. Proto také 
ikony na kterých již není zřetelné, kdo je na nich zobrazen, kvůli postupnému ničení 
jejich povrchu projevováním úcty, bývaly buďto z chrámů odstraňovány, nebo přímo 
ničeny. Původ užívání jmen na ikonách Fanús spatřuje v rámci staroegyptského zvyku, 
kdy portréty lidí byly vždy doprovázeny jejich jmény.
Dalším navázáním na staroegyptské znázorňování je zdůrazňování hlavních postav tím, 
že jsou malovány ve větší velikosti než ostatní postavy.300 Tento prvek ale v dnešním 
neo-koptském ikonopisu již příliš zřetelný není. 

296 Z práce Ascott [přel. a výběr provedla B. Sadek], „Vers un art copte contemporain“, Le Monde Copte, 
s. 16.

297 „Pohyb je maximálně omezen, je odstraněno vše, co by mohlo Spasitele a svaté činit „takovými, jak 
sami vypadáme“. Dokonce tam, kde se pohyb připouští, je uveden do jakéhosi nehybného rámce, 
kterým  je  doslova  spoután.  […]  Člověk  je  nehybný,  pokud  je  přeplněn  nadlidským,  božským 
obsahem, když vstupuje do nehybného pokoje Božího života. Naopak člověk, který se nenachází ve 
stavu blaženosti, nebo k němu ještě nedospěl, člověk, který se ještě „neztišil“ v Bohu, nebo zatím 
prostě nedosáhl cíle své životní pouti, je na ikonách zobrazován jako nezvykle pohyblivý.“ (J. N. 
Trubeckoj, „Theologie v barvách“, [přel. T. Boková] , Ikona v Ruském myšlení 20. stol., sest. Lášek, 
Luptáková, Řoutil, 2011, s. 60.)

298 Z práce Ascott [přel. a výběr provedla B. Sadek], „Vers un art copte contemporain“, Le Monde Copte, 
s. 17.

299 Z práce Ascott [přel. a výběr provedla B. Sadek], „Vers un art copte contemporain“, Le Monde Copte, 
s. 17.

300 J. Kamil. „Isaac Fanous, Icon of the Icons“, Al-Ahram weekly. 
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4.2.3.Praktická stránka neo-koptského ikonopisu 

Důležitá  je  již  příprava místnosti  jejíž  součástí  může být  její  posvěcení  či  „očištění 
kadidlem“. Práce na ikoně vždy začíná modlitbou. 

Malování ikon je čin modlitby a kontemplace. Styl ikonografie byl převzat z Byzantské 
říše.  Duchovní  obsah  odkrytý  v  symbolické  formě  ikonografie  následuje  vývoj 
křesťanského dogmatu a je umožněn skrze realitu Vtělení.  […] Když ikonograf vytváří 
ikonu, snaží se pod vedením Ducha Svatého vstoupit do oblasti duchovního světa skrze 
očištěný a svátostný život v církvi. 301  

Při vytváření ikony se symbolicky spojuje celý svět. Ikona v sobě spojuje rostlinnou říši 
(dřevo, tkanina), zemský element ve formě minerálů (pigmenty, kovy, uhly, vápník) a 
říši  zvířecí  (vaječný žloutek,  organická  želatina).  Celé  dílo  je  vystavěno nejen  díky 
člověku, který ikonu vytváří. Člověk je tím, kdo nabízí sebe a svou práci k působení 
Ducha Svatého a k oslavě Boha.302

[I]konopisec užívá elementy z tohoto světa, aby vyjádřil „co převyšuje smysly“, přeměňuje 
je  z toho,  co  je  tělesné,  v to,  co  je  duchovní,  tak  jako  víra  přeměňuje  lidské  vnímání 
z tělesného v duchovní.303

Proto  je  prvním  momentem  v  psaní  ikony  modlitba.  Ikonografové  se  modlí,  aby 
vytvořili  dobrou  ikonu.  Aby  ikona,  která  vznikne  prostřednictvím  jejich  úsilí  byla 
prostředkem, skrze který může Bůh působit ve světě. Dobrá ikona, na čemž se shodují 
všichni, je ta, kterou si Bůh vyvolí a skrze kterou může někoho oslovit. Dobrá ikona je 
ta, která dokáže vyvolat v člověku pohnutí.  Ta, která dokáže na člověka, když na ni 
hledí a modlí se u ní, zapůsobit. Toto však nemá (a nemůže) být dosaženo umělcem 
samotným. Umělec – ikonograf je jistým prostředkem působení.304 

Ikonograf se musí na svou práci připravovat i intelektuálně, protože se stává součástí 
tradice. Je třeba, aby se „ponořil do pramenů, ze kterých tvoří.“305 To samé platí i v 
případě koptských ikon, kde byla tradice přerušena.  Zde,  aby jeho práce odpovídala 
theologické tradici, je naopak zapotřebí studia ještě více.306 Proto je vedle studia bible, 
jako součást vytváření ikon, samozřejmé čtení koptských hagiografií a studium historie 
církve a liturgie.307 Z tohoto důvodu nemá v ikonografii žádné místo improvizace. Psaní 
ikon  zároveň  ale  není  chápáno  jako  něco  výlučného.  Jak  například  zdůrazňuje 
ikonopisec Fadi Mikhail - psaní ikon je především součástí náboženského života; celý 
život by měl být křesťanský, celé jeho pojetí, jak v modlitbě, tak v jednání s lidmi. Psaní 
ikon  je  jedním  ze  způsobů,  jak  ve  světě  jako  křesťan  působit.308 „[I]konopisec  se 
v průběhu práce postí a modlí, a tak jeho ikony nesou zbožnost ducha.“309

301 Bishop Martyros „Periods of Hatred and Destuction of Icons: Its Impact on Iconography in Egypt“, 
Icon and Portrait International Conference King Maryut, 2006, s. 7.

302 Sadek, L´incarnation de la lumiére… s. 169.
303 Fr. T. Y. Malaty, Church, the House of God, 1993, s. 155.
304 Informace se opírají o výzkum v Egyptě; ikonografická dílna v koptském institutu, ikonografická 

dílna v Anafoře, ve sv. Dimiáně.v letech 2014 a 2015.  Rozhovor s ikonografem Fadi Mikhailem v 
Londýně r. 2013.  

305 Sadek, L´incarnation de la Lumiére. s. 169.
306 Sadek, L´incarnation de la Lumiére. s. 169.
307 Informace se opírají o výzkum v Egyptě v letech 2014 a 2015.
308 Rozhovor s ikonografem Fadi Mikhailem, Londýn, r. 2014.
309 Fr. T. Y. Malaty, Church, the House of God, 1993, s. 155.
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Jak už bylo řečeno, práce na ikoně vždy začíná modlitbou. V koptské církvi pro tuto 
příležitost není určena speciální modlitba. V mnoha případech je modlitba věnována 
Kristu, Panně Marii, ale také sv. Lukášovi, který je podle tradice prvním ikongrafem a 
tak také jejich patronem. Mnohdy se jedná o troparion/kontakion k transfiguraci. Kvůli 
spirituální dimenzi ikonya její „transfiguraci“.310 Někdy Otče náš, či modlitba srdce. V 
případě, že se jedná o ikonu některého ze svatých, jsou modlitby směřovány i k němu. 
Ke svatému se modlí, aby jim pomohl při psaní ikony, aby se pak skrze ikonu „ukázal“ 
mohl se „projevit“.311 Po celou dobu se jedná o „tichou konverzaci“ s Bohem či svatým, 
nebo  Ježíšem,  podle  konkrétní  ikony a  situace.  Celá  práce  na  ikoně  se  odehrává  v 
neustálé modlitbě.  Někdy se jedná o individuální  vnitřní  modlitbu,  někdy si  v dílně 
pouští hymny a církevní zpěvy. 

V základech je ikononopis ve své technické stránce stejný v ikonopiseckých dílnách 
všech  orthodoxních  církví.  Pokud  se  používá  vaječná  tempera,  tak  je  postup 
následovný: 

Příprava  desky  -  pro  ikonu  se  užívá  tlustá  deska,  vyřezaná  z  dřeva  odolného  vůči 
vlhkosti a deformaci. Používají se následující materiály: dřevěná deska, kus plátna,čistá 
želatina, vápenný prášek.312Želatina musí být rozpuštěna v lázni s vodou udržovanou v 
teple, pak se rozetře na dřevěný povrch; nechá se uschnout. Pak (je třeba) připravit látku 
dostatečně velkou, aby pokryla desku a její strany; druhá vrstva teplé želatiny se rozloží 
na povrch desky a na ni se položí látka; nanese se třetí vrstva želatiny, tentokrát se látka 
nechá zcela  vyschnout.  Když je  povrch důkladně suchý,  použije  se směs želatiny a 
práškového vápna k nanášení štětcem jak vertikálně tak horizontálně; toto se čtyřikrát 
zopakuje a nechá uschnout. Vyhlazení se provádí broušením brusným papírem, dokud 
povrch není dokonale hladký. Nanáší se jak na výšku tak na šířku ještě desetkrát. Nechá 
se  vyschnout  a  znovu  se  brousí  brusným  papírem  dokud  není  dosaženo  dokonalé 
hladkosti povrchu.313

Pro vaječnou temperu je třeba: Ocet; vaječný žloutek; pigmenty všech základních barev; 
plátkové zlato.314 Fanús používal pigmenty přírodních barev, které lze získat v Egyptě a 
které byly používány již starověkými Egypťany.315 V této tradici  neo-koptský ikonopis 
pokračuje.  

Následně se vytváří návrh celé ikony. Zde záleží na zkušenosti ikonografa, zda bude 
vytvářet  nový  návrh,  nebo  bude  malovat  kopii  jiné  ikony.  V  rámci  neo-koptského 
ikonopisu se také kopírují ikony,  obvykle se jedná přímo o ikony Izáka Fanúse.  Fanús 
učil ikonopis především tak, že své žáky směroval, aby sami vytvářeli varianty a vlastní 
kompozice;  aby  směřovali  k  vlastní  práci  s  tím,  že  lidé  potřebují  větší  variabilitu 
znázornění.316 V tomto se přístupy v různých ikonopiseckých dílnách liší.  Například 
Stéphane René je „rigidnější“; klade důraz především na kopírování základních typů, 
které  je  pro  začátky  studentů  důležité.  Až  když  si  takto  tyto  typy  zažijí  a 

310 Rozhovor s ikonografkou  H. Nikannen, Anafora, Egypt, r. 2015.
311 Rozhovor s ikonografkou  H. Nikannen, Anafora, Egypt, r. 2015.
312 Z výzkomu klášter sv. Dimiány v Egyptě r. 2014.
313 Viz obr. č. 27, 28.
314 Sadek, L´incarnation de la Lumiére, s. 119.
315 Vápenec a dolomitický vápenec, huntit, sádrovec pro bílou.  Pro žlutou, limonit, křemičitan hlinitý a 

auripigment. Pro červenou hematit a černou byly užívány uhlíky a lampové saze. Známá je „egyptská 
modř“,možná také lapis lazuli.

316 Rozhovor s ikonopiscem Fadi Mihkailem, Londýn, r. 2013.
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„prokontemplují“  styl  a  význam,  při  čemž  právě  díky  kopírování  se  mohou  více 
soustředit na vnitřní stránku ikonopisu, mohou začít s vytvářením vlastních kompozic a 
variant. Sám také často kopíruje Fanúsovy práce, ovšem s tím, že je také „spoluutváří“ a 
jemně  upravuje  podle  svého  citu.317V  klášteře  sv.  Dimiány  jsou  vytvářeny  nové 
kompozice a dochází k posunu konstruování postav i jejich barevnosti. „V chrámech u  
kláštera sv. Dimiány nemají lidé Fanúsovy ikony rádi– nemají hezké tváře a vůbec jsou  
dost tmavé, proto je třeba se přizpůsobit „potřebám“ věřících.“318 

Proporce jsou na návrhu vytvářeny podle přesných zásad, vycházejících ze základních 
geometrických tvarů jako je kruh, trojúhelník nebo pyramida, kříž, mřížka; kompozice 
jsou velmi výrazně kubistické. Postavy jsou hlavním předmětem ikony. Postavy jsou 
konstruovány podle rozměru svatozáře, což poukazuje na člověka v jeho „světelném 
těle“.  Pro  kompozici  je  klíčový  střed  svatozáře.  Celková  výška  postavy  odpovídá 
čtyřem svatozářím, čímž je zdůrazněna důležitost hlavy, zatímco tělo je na rozdíl od 
byzantské a ruské ikonografie poněkud robustní.319 

Hlava má zvláštní význam: v koptské ikonografii je kulatá a kolem ní je kruh svatozáře, 
obvykle vykroužen kružítkem (při nejmenším ve fázi nákresu, v některých případech je 
posléze kreslena volnou rukou). Výrazně velké oči jsou umístěny na linii, která vede 
uprostřed kruhu tváře a společně s obočím vždy vytvářejí další kružnice. Špička nosu 
leží na špičce trojúhelníku tvořeného očima a nosem. Ušní lalok se nachází na lince, 
která prochází špičkou nosu. Ústa jsou malá a plná, umístěna uprostřed mezi nosem a 
bradu. Spodní část obličeje je zaoblená a hrdlo, které sestupuje od uší k dolnímu okraji 
svatozáře, vytváří jemnou křivku. Tento "taswírí“ (fotografické), v textu bude  proto užíván v tomto smyslu jako pojem.obličejový"taswírí“ (fotografické), v textu bude  proto užíván v tomto smyslu jako pojem. typ se pak upravuje podle typu 
znázornění; v případě potřeby se přidávají vlasy, závoje, vousy a knír.320Postavy jsou 
vždy vyjádřeny en face.321 Profil, jak již bylo několikrát zmíněno má vyjadřovat zlo a 
zlé  postavy.  Na  neo-koptských ikonách  se  užívá  převrácená  perspektiva  (tak,  jak  ji 
známe z ikon ostatních orthodoxních církví). Obrácená perspektiva znamená, že úběžný 
bod se nenachází za malbou, ale před ní, aby tak ikona byla „otevřena“ věřícímu.   „[…] 
Když se podíváme na ikonu, jsme si vědomi toho, že se otevírá před námi, že k nám  
přichází  a  my můžeme vstoupit  a  podílet  se  na  vyobrazené  scéně.“322V  neo-koptské 
ikonografii nejsou znázorněny žádné podrobnosti při vyjádření těla, ani žádné detaily 
obecně.  Důvodem, jak  učil  Fanús je,  že  „první,  co musí  člověk  z  ikony cítit  je  její  
duchovní stránka a detaily by mohly odvádět pozornost.“323

Barvy, které se užívají, odpovídají křesťanské symbolice. Jedinou výjimkou je zelená 
barva.  Ta  symbolizuje  zlo.324 V rámci  byzantského  ikonopisu  se  občas  používá  při 
vytváření barvy těla zelená barva (přesněji se používá okr s černou, který je ve výsledku 
zelený, jako základní barva pro části těla) – to v koptské ikonografii nikdy, protože to 
má být barva ďábla.  Někdy jsou pak i  tváře „ďábelských“ lidí  zelené.325Barvy jsou, 
pokud  je  použita  vaječná  tempera,  mírně  transparentní.  Stejně  jako  v  byzantské 

317 Rozhovor s ikonopiscem Fadi Mihkailem, Londýn, r. 2013.
318 Výjimkou je červený pigment v klášteře sv. Dimiány. Postupně mnišky přidaly jasnější červeň, kterou 

musí dovážet, protože egyptská červená má temnější odstín. Obecně lze sledovat, že zde začaly ikony 
postupně nabírat jasnější a zářivější barvy. Stejně tak i tváře jsou bledší a mají jemnější rysy. 

319 Sadek, L´incarnation de la Lumiére, s. 173.
320 Sadek, L´incarnation de la Lumiére, s. 173.
321 Viz obr. 29.
322 Sadek, L´incarnation de la Lumiére, s. 173. 
323 Rozhovor s mniškou, klášter sv. Dimiány, Egypt, r. 2015.
324 Viz obr. č. 30, 31, 32.
325 Rozhovor s mniškou, klášter sv. Dimiány, Egypt, r. 2015.
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ikonografii  se nanáší barvy na ikonu v plochách od nejtmavších základních odstínů. 
Postupně jsou přidávána „světla“ - světlejší a jasnější odstíny barvy. To proto, že na 
ikonu  nepatří  žádný  stín.  Ikona  sama  má  být  světlem.  Světlo  je  také  na  ikonách 
používáno významově a nikoli podle reality. Zdrojem světla je na ikoně vždy Kristus a 
svatozáře svatých jako odraz jeho světla.  Pokud je na ikoně vyobrazeno Písmo, pak 
bývá také zdrojem světla.326

V první fázi se nedbá na detaily, první vrstva barvy určuje rozvržení barevných ploch. 
Spodní vrstva je v základních barvách a pokrývá celou plochu ikony. Když tato vrstva 
zaschne,  nanáší  se na ni vrstva média,  které  ji  zafixuje.  Černou barvou se následně 
kreslí obrysy. Poté se pokračuje dalšími (světlejšími) vrstvami, které již precizují formu 
a postupně je věnováno více pozornosti detailům. Každá vrstva by měla být fixována 
(vaječným)  médiem.327 I  na  neo-koptských ikonách  se  používají  tři  vrstvy  (odstíny) 
jedné barvy. Musí být vždy zastoupeny všechny a měly by zabírat stejný prostor. Má se 
jednat  o  odkaz  na  trojjedinost  Boha (proto  se  nemísí  v  jednu,  ani  nejsou  odděleny 
liniemi).  Linky  bílé  barvy  (světla),  které  se  v  orthodoxních  ikonách  používají  jako 
zdůraznění nejsvětlejších částí, používal Fanús a následuje jej i většina jeho žáků.328 Při 
malbě  oděvu  je  zvláštní  pozornost  věnována  záhybům,  „ty  musí  liniemi  vyjadřovat  
geometrickou  harmonii  barevného  odstínu  a  světla;  jsou  v  podstatě  složeny  z  
trojúhelníkovitých  tvarů,  které  odpovídají  třem  odlišným  tónům  barvy  zvolené  jako  
základ. Nakonec látka nesmí vyjadřovat směr větru, ale Ducha svatého, který ji oživuje  
podle svého rytmu, kterým je duchovní řád.“329 Pro svatozáře (někdy i pro celé pozadí 
ikony) se jako ve všech ikonopiseckých školách používá plátkové zlato.330 

Na konec  se na ikonu píše  jméno svatého,  nebo zkrácené  označení  Krista  a  Panny 
Marie. Samo psaní ikony je chápáno jako modlitba. Proto také na ní nemá místo podpis 
ikonopisce. Jak poznamenala ikonografka z Anafory: „v rámci modlitby také neříkáme 
– já ten a ten se toho a toho dne tam a tam modlí.“331 V rámci řeckého ikonopisu se 
například píše, že ikona byla realizována skrze ruce toho a toho ikonopisce a rok, kdy 
byla  požehnána či  posvěcena.  Důvod,  který  bývá uváděn,  je  také  vyjádření  pokory 
ikonografa. Nemá se jednat o jeho dílo k obdivování, ikona je určena k uctívání Boha, 
jakožto tvůrce. Neuvádění podpisu autora mělo být obvyklé také v historii vytváření 
koptských ikon. 

Je zajímavé připomenout, že většina umělců, kteří tvořili koptské ikony, se nepodepisovala. 
Nehledali oslavovaní sebe sama a slávu, dokonce ani ti, co svá jména uvedli, učinili tak ve 
formě modlitby; jako „Pamatuj Ó Pane na svého služebníka (jméno)“.332

V klášteře sv. Dimiány, ani v Anafoře se podpisy z výše uvedených důvodů na ikony 
neuvádí.  V  těchto  případech  je  někdy  udáváno,  že  ikona  byla  vytvořena  skrze 
ruceikonografů  kláštera.  V Anafoře  je  pak  zvykem na  ikony,  které  byly  posvěceny 

326 Informace se opírají o výzkum v Egyptě v letech 2014 a 2015.
327 Informace se opírají o výzkum v Egyptě v letech 2014 a 2015.
328 Ikony, které vznikají v klášteře sv. Dimiány jsou rozpoznatelné vedle dalších neo-koptských ikon tím, 

že tyto linky téměř zanikly – protože tváře jsou zde světlejší a jemnější. Stejně tak je tato dílna 
charakteristická výraznějším prolínáním barev mezi sebou. 

329 Sadek, L´incarnation de la Lumiére, s. 181.
330 Viz obr. č. 33.
331 Rozhovor s ikonografkou Helenou Nikkanen, Anafora, Egypt, r. 2014.
332 Zakaria Wahaba. „Coptic Icons, Their History and Spiritual Significance“,  [Adapted for Copt-Net 

from] "The Orchard" monthly review, [online].
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biskupem uvést, že ikona byla posvěcena společně s datem posvěcení.333 Toto pravidlo 
však není dodržováno vždy a všude. Izák Fanús ve většině případů ikony podepisoval a 
uváděl  rok  vyhotovení.  Stejně  tak  například  nacházíme  podpisy  i  u  neo-koptských 
ikonografů z dílny Koptského institutu.   
Ikona je dokončena ve chvíli, kdy je posvěcena biskupem.  

4.2.4.Vztah ke starému Egyptu a jeho náboženství – z druhé 
strany

Důležité je dodat, že sice neo-koptský ikonopis je praktikován i v klášteře sv. Dimiány, 
kde je  jakýkoli  vztah ke starému Egyptu naprosto odmítán.  Staří  Egypťané a jejich 
náboženství  je  chápáno  jako  „pohanství“  a  „modloslužba“.  Pokud  by  pak  v  neo-
koptském ikonopisu měly být prvky, které navazují na „pohanský“ Egypt, ztratila by se 
jeho „svatost“. 

Ikonopis by nebyl božský, ale ďábelský. Náboženství starého Egypta je satanské (uctívání 
ďábla a nikoli Boha). Proto nelze akceptovat nic, co by bylo staroegyptské. V koptském 
ikonopisu neexistuje žádný vztah se starým Egyptem. I kdyby bylo něco ve staroegyptském 
náboženství, co by bylo podobné křesťanství, nelze to připustit jako pravdu. Tak jako i když 
ďábel vyřkne něco, co je pravda, nelze to nikdy přijmout.  Z úst ďábla se totiž jedná v 
napodobování pravdy jen o touhu odvést člověka od pravé cesty následování Krista. V bibli 
také ďábel (ďáblem posedlý člověk) nazval Krista Bohem čímž řekl pravdu, ale jeho slova 
nesmí být přijímána.  „Žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc. V synagóze  
byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem(p); ten vzkřikl velikým hlasem: “Co je ti do  
nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží.“ Ale Ježíš mu  
pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Zlý duch jím smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu  
uškodil.“ (Lk, 4: 32)334 

Všechny prvky,  které  jsou  pak v  rámci  neo-koptského ikonopisu  intrpretovány  jako 
návaznost na starý Egypt, jsou v klášteře sv. Dimiány interpretovány, jako vyjádření 
příchodu křesťanství do egyptské země a tedy jejího posvěcení. Proto pyramidy, ibis 
(který má být odkazem na boha Thovta), ale i další symbolika jako holubice (jako Duch 
svatý) a podobně, mají být pouze odkazem na prostor Egypta. Interpretace, že by se 
mělo jednat v koptských ikonách o jakékoli zakomponování symboliky starého Egypta 
je velkým problémem. V rozhovoru s mniškou kláštera, kdy jsme společně probíraly 
některé prvky textu o koptských ikonách od  Raʼúfa335 a narazili jsme na kapitolu, ve 
které byla tato kontinuita vyjádřena, se zasadila o to, aby byl text autorem upraven a 
tato část vymazána.336 
Tak ani v případě neo-koptského ikonopisu, ve kterém byl jeho jedním úkolem vytvořit 
návaznost na koptskou kulturu včetně jeho kořenů ve staroegyptském náboženství, není 
přístup jednotný. Zřetelně zde vystupují dvě protikladné strategie v rámci křesťanského 
chápání jiných náboženství. Jednou je chápání „pohanství“, jako falešného náboženství, 
modloslužby  a  „uctívání  ďábla“,  druhou  je  chápání  „pohanství“  jako  „proto-
křesťanství“, které dosvědčuje univerzalitu Boží zvěsti. Tato dynamika protichůdných 
sil vyplývá ze základů křesťanství. Na jednu stranu je výpovědí o jediné, partikulární 
cestě  ke  spáse  skrze  postavu  Ježíše  jako  Krista,  na  druhou  stranu  je  univerzální 

333 Viz obr. č. 34, 35.
334 Rozhovor s mniškou, klášter sv. Dimiány, Egypt r. 2015.
335Doktor Raʼúf Habíb. Koptské ikony. 
336 Z výzkumu v klášteře sv. Dimiány, Egypt, r. 2014.
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výpovědí a náboženstvím, které má být cestou pro celé lidstvo. Neo-koptský ikonopis ve 
svém vztahu  ke  starému  Egyptu  pak  lze  chápat  jako  jistou  variantu  tohoto  tématu 
protikladných sil v křesťanství.
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5. Ikony v theologii

Pro pochopení  místa  ikony v rámci  orthodoxní  církve (resp.  orthodoxních církví)  je 
nutné se podívat na theologické „zázemí“. Ikonu jako takovou totiž nelze pochopit bez 
theologického  rámce.  Bez  theologie  by  se  z ní  zůstal  pouhý  obraz  s náboženským 
tématem, který by byl sice možná uchopitelný ze své stylistické stránky (tedy z její 
formy), pro její pochopení a možný výklad obsahu a nakonec i toho, proč je používána 
její specifická forma, se bez theologie obejít nelze. 

5.1. Theologie orthodoxních církví

Orthodoxie a dogmata

Nejdříve však bude třeba nahlédnout do pravoslaví a jeho pojetí dogmatu a theologie v 
prvcích  pojetí theologie, jež známe ze západní církve337. 

Orthodoxní  církve,  jak  můžeme  lépe  vnímat  v českém  názvu  pravo-slaví  spíše  než 
v názvu ortho-doxní,  stojí  především na pravém či  správném slavení,  oslavě.  Pojem 
orthodoxie v sobě obsahuje pojem orthos, tedy pravý, správný a doxa od slovesa dokeo 
názor,  náhled,  mínění,  ale  také  slávu.  Na  jednu  stranu  lze  orthodoxii přeložit  jako 
„pravověří“ jako protiklad k heterodoxii – tedy „jinověří“ (ve smyslu nesprávné víry), 
ve své další užívané variantě překladu – pravoslaví, však také odráží velmi důležitou 
charakteristiku  orthodoxie; tedy důraz na správný způsob slavení, důraz na praxi. Již 
v pojmu orthodoxie tak můžeme „číst“ pravoslavný nárok na člověka a propojení víry a 
praxe v jedno a kladení důrazu nejen na intelektuální stránku věřícího, ale také na nutné 
provázání víry s životem a náboženskou praxí.338

Obecně (a tedy s jistou dávkou zjednodušení) řečeno, v rámci orthodoxních církví byl a 
je kladen větší důraz na praxi než na theologii, jako vyjádření věrouky tak, jak jsme 
zvyklí  ze  západního  křesťanství.  Z výše  řečeného  pochopitelně  nevyplývá,  že  by 
orthodoxní  theologie  ve  své  řekněme  teoretické  formě  neexistovala,  či  byla 
nevýznamná. Jen hranice mezi náboženskou filosofií, výklady a myšlením a theologií je 
vedena jinudy, než je tomu u západních církví. Pokud se podíváme na hlavní spory, 
které měly za následek štěpení orthodoxních církví, můžeme sledovat, že se nejednalo 
primárně o věroučné problémy,  ale  především o nepřekonatelné spory vyplývající  z 
chápání pravé a správné „náboženské praxe“. Jinými slovy, propojení víry (věrouky) a 
praxe  „funguje“  oboustranně;  „pravá  víra“  podmiňuje  „správné“  slavení  a  naopak 
„správná praxe“ je důležitá pro vyjádření „pravé víry“.  

Pravoslaví  je  tedy  správné  učení,  pravá  víra,  ale  současně  také  správné  a  pravdivé 
oslavování Boha jako nutný důsledek nároku pravdivé víry. V pravoslavné Církvi je tak 
myšlenková, teologická oblast ontologicky spjatá s projevy pravdivé bohoúcty. Což v praxi 
znamená, že teologie je vždy spojena s modlitbou, s liturgickým vyznáním víry.339 

337 „Západní“ je zde a dále v práci myšleno ve smyslu rozdělení na orthodoxní církve – církve východní 
a církev Římskokatolickou, jako západní. 

338 Např. Prot. doc. ThDr. I. Belejkanič, CSc., Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., 1995, s. 10.
339 Prot. doc. ThDr. I. Belejkanič, CSc., Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., 1995, s. 9.
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Orthodoxní theologie vychází z dogmat340 ekumenických koncilů; tedy prvních sedmi 
koncilů, které jsou z pohledu orthodoxních církví jediné ekumenické. Výsledky sedmi 
ekumenických koncilů tvoří základní kameny dogmatiky, kdy se k dogmatům nesmí nic 
„přimísit“  ani  nesmí „vzniknout“ nic  nového,  aniž  by to  bylo schváleno na koncilu 
(ovšem aby byla možná nějaká změna, je na to třeba koncilu ekumenického – tedy aby 
se ho účastnili představitelé veškerého křesťanstva). 

Duch svatý v církvi není vázán na úřad, patří církvi jako celku. Žádné učení, žádné dogma 
nemůže být církví nadekterováno. Platí jen tehdy a potud, pokud bylo přijato souhlasem 
celé církve. Toto se vztahuje i na usnesení synodů.341   

Další sněmy, které se konaly v dějinách jednotlivých orthodoxních církví nemají tak 
zásadní postavení,  jako tyto první,  na kterých se pro orthodoxní  církve formulovala 
neměnná dogmatická vyjádření.  Dogmata formulovaná na těchto koncilech mají  být 
nejen racionálním „vyřešením“ filosoficko-náboženských rozporů, ale jsou chápána tak, 
že mají mít božskou garanci pravdivosti a pravosti. 

Prvotní církev se často dovolávala skutečnosti, že je řízena Duchem Svatým a díky tomu 
zachovává  totožnost  a  souvislost  své  přirozenosti  i  učení.  Dogma pochází  ze  souhlasu 
církve a její charizmatické paměti jako celku.342 […] V pravoslavném chápání dogma není 
vyjádřením  jednotlivého  vědomí,  ale  vědomí  Církve  jako  celku.  Vyrůstá  z ekleziální 
zkušenosti a tkví v kolegiálním (souborném) vědomí Církve jako norma a pravidlo. Shoda 
biskupů,  shromážděných na  sněmu,  je  ve světle  první  ekleziologie vyjádřením nejvyšší 
autority v Církvi, či znakem společenství a činnosti Svatého Ducha. Souhlas celého Božího 
lidu  vyjádřený  k dogmatu  dosvědčuje  teandrickou  povahu  dogmatu.  Podle  učení 
pravoslavné Církve přísluší vyhlášení dogmatu pouze všeobecným sněmům.343 […] Podle 
pravoslavné  tradice  není  formulování  dogmat  procesem čistě  lidským,  ale  teandrickým 
(boholidským), podle vzoru Vtělení.344

Pro orhtodoxní církve je tedy symptomatické, že theologie nikdy nestojí izolovaně od 
náboženské  praxe.  V tomto kontextu  má  své  místo  dogma o  ikonách,  tak  jak  bylo 
formulováno  na  sedmém  ekumenickém  koncilu  (Nicea  r.  787)  a  také  postavení 
ikonografie jako způsobu vyjádření dogmatických pravd.  

Pravoslavná církev dodnes zachovala prvotní koncepci dogmatu, která se vyznačuje 
jednotou učení, vyznání víry a liturgie.  […] V pravoslavné tradici jsou oba aspekty, 
bohoslužba a dogma, spojené. Dogmata přijatá všeobecnými sněmy se svým samotným 
zněním  připodobnila  doxologické  chvalitebné  modlitbě.  Není  nic  zvláštního,  že 
dogmata  nalezla  bezprostřední  vyjádření  jak  v bohoslužbě  tak  jako  i  v ikonografii. 
Pavel Evdokimov tvrdí, že dogmata jsou slovní ikonou.345 

Dogma ve vztahu k Tradici

Tradice,  z  níž  církev  žije,  není  jen  soubor  minulých  svědectví  víry  (dogmat,  kánonů, 
liturgických pravidel), nýbrž kontinuální, aktuální působení Ducha svatého, směřující do 
budoucnosti a relativizující minulé rozdělení.346 

340 „Řecky pojem „dogma“ znamená pravdu, která nepodléhá diskuzi.“ - (Prot. doc. ThDr. I. Belejkanič, 
CSc., Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., 1995, s.6.)

341 P. Filipi, Křesťanstvo, Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, 2001, s. 27.
342 Prot. doc. ThDr. I. Belejkanič, CSc., Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., 1995, s. 7.
343 Tamtéž, s. 7.
344 Tamtéž, s. 7.
345 Viz Paul Evdokimov: Prawoslawie, Warszawa 1964, s. 193., cit. Prot. doc. ThDr. I. Belejkanič, CSc., 

Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., 1995, s. 6.
346 P. Filipi, Křesťanstvo, Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, 2001, s. 26. 
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Tradice  je  v  orthodoxii  chápána  jako  živá  (tedy  i  proměnlivá)  a  hlavně  tak,  že  je 
„protknuta  přítomností  a  působením  Svatého  Ducha“347.  Tedy  není  pojímána  jako 
oddělená od Písma, dalo by se naopak říci, že tradice má být oživujícím prvkem pro 
Písmo, díky kterému se „stává živým svědectvím pravdy.“348

Dogma žije v proudu Tradice a umožňuje věřícím přijmout pravdy hlásané živou Tradicí. 
Dogma je totiž vyjádřením, které je zformulované pod vlivem požadavků konkrétní doby. 
Pokud  vyznáváme nějaké  dogma,  je  třeba  mít  na  paměti  apofatickou zásadu  východní 
pravoslavné  teologie.  Lidské  pojmy  nejsou  adekvátní  k vyjádření  Božího  tajemství 
v absolutním slova smyslu. Smrtelným nebezpečím je ohraničení Božích pravd lidskými 
definicemi, protože dogmata nejsou pouze lidskými pravdami.349 

Křesťanská nauka ve své fázi rané církve je z hlediska církevní historie obecně, stejně 
jako orthodoxního křesťanství,  jednotná. Zde se ukazuje základní přístup k herezi, která 
je  chápána jako úchylka  od  pravdy.  Jinak řečeno;  církev je  do  té  doby orthodoxní, 
dokud  nenastane  nějaká  odchylka,  která  je  posléze  odmítnuta  skrze  koncil,  jako 
nepravověrná. 

Tradiční,  „ortodoxní“  pohled  na  ortodoxii  a  herezi  předpokládá  zásadní  homogenitu 
křesťanské nauky napříč jejími ranými dějinami. Ačkoli plně rozvinuté křesťanské trojiční a 
christologické nauky v raných fázích ještě rozhodně nejsou explicitní, podle tohoto pohledu 
tvoří  implicitní  víru  hlavní  skupiny  křesťanů  od  nejranějších  dob.  Jejich  detailnější  
formulaci víry si vynutilo chybné učení heretiků, kteří se odklonili od již známé pravdy 
většinou z důvodů osobních ambic či intelektuální pýchy.350 

Theologie a theologumenon

Striktní závaznost dogmatického učení prvních sedmi ekumenických sněmů vyvažuje 
otevřený  a  volný  přístup  k  theologickému  vyjadřování.  Theologické  názory  – 
theologumenon mohou  stát  vedle  sebe  i  když se  vzájemně „logicky“  vylučují;  jsou 
chápány  jako  názory  a  interpretace,  jež  nemají  poslední  závaznost.  V  orthodoxii 
„pravda není nikdy „toto a nic jiného“, nýbrž „to i ono“, pravda je transcendentní  
jednota.“351  „Theologumenon a soukromý teologický názor jsou aktuální do té doby,  
dokud v konkrétním případě nerozhodla Církev jinak.“352

Modlitba a mystika v pojetí dogmatu orthodoxních církví 

Východní tradice neodlišuje dogma od mystické zkušenosti, protože dogma je svědectvím 
pravdy  ve  světě.  Toto  svědectví  každého křesťana  obsahuje  spasitelský  význam,  neboť 
účastí na tajemství Vykoupení.353 

Významným rozdílem v chápání  dogmatu  mezi  západními  církvemi a  orthodoxními 
církvemi dále leží v pojetí dogmatického učení. Západní církve kladou výrazný důraz na 
racionální  reflexi  dogmatického  učení,  která  nalezla  svou výsostnou  pozici  v  rámci 
scholastiky. Na rozdíl od pozitivních,  katafatických vyjádření o Bohu staví orthodoxní 

347 Prot. doc. ThDr. I. Belejkanič, CSc., Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., 1995, s. 8.
348 Tamtéž, s. 8.
349 Prot. doc. ThDr. I. Belejkanič, CSc., Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., 1995, s. 8.
350 M. Wiles, „Ortodoxie a herese“, Rané křesťanství. Počátky a vývoj církve do roku 600, Hazlett, Ian. 

[přel. P. Kitzler], 2009, s. 185.
351 P. Filipi, Křesťanstvo, Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, 2001, s. 28.
352 S. Cankov,  Pravoslavné křesťanství východní: jeho podstata a současný stav.  [přel.  Žídek, Josef], 

1931, s. 39.
353 Prot. doc. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc., Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., Pravoslávna 

Bohoslovecká Fakulta v Prešove, 1995, s. 7.
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theologie na apofatických (tedy negativních) vyjádřeních; řeší se tedy to, čím a jakým 
Bůh není. V orthodoxii je také naopak zdůrazněno propojení theologie a theologické 
myšlení  s  duchovním  životem.  Klade  se  důraz  na  zakoušení  Boha  kontemplativní 
cestou. Vrchol tohoto přístupu můžeme nalézt v hesychasmu 14. století.354 

V pravoslavné Církvi má své pevné místo „neustálá“ modlitba. […] Podstata této modlitby 
spočívá  v  opakování  slov:  „Hospodi  Isuse  Christe,  Syne  Božij,  pomiluj  mja  hrišnaho“ 
(Pane  Ježíši  Kriste  smiluj  se  nade  mnou  hříšným).355  […]  Tato  modlitba  ukazuje 
specifičnost pravoslavného pojetí mystiky. Kdy její síla nemá spočívat v jejím racionálním 
obsahu.  Bůh má být skrze tuto modlitbu a v této modlitby tajemně přítomen.356 

Mystika v modlitbě má být součástí života křesťana. Charakteristické je pojetí Řehoře 
Palamy, který píše:  

Nechť si nikdo nemyslí, bratři mí křesťané, že pouze představitelé hierarchie a mniši jsou  
povinni neustále pobývat v modlitbě […] Přitom pamatujte na způsob modlitby, pokud je to 
možné, modlete se neustále, modlete se rozumem (myslí). A toto my můžeme činit vždy, 
pokud chceme. Ať chodíme, nebo sedíme, když připravujeme jídlo, když pijeme, vždy se 
myslí můžeme modlit […] Blahoslaveni jsou ti, kteří si zvykají na tento způsob modlitby, 
čímž vítězí  nad pokušením […] Tímto způsobem překonáváme  všechna pokušení.  Tak 
přijímáme Svatého Ducha do svého srdce. Takováto modlitba je světlem, které proniká duší 
křesťana a jeho srdce je naplněno láskou k Bohu. Jediná hodnota této modlitby spočívá v 
tom, že udržuje jednotu Boha s člověkem a člověka s Bohem. Hle, s ničím neporovnatelná 
blahodať rozumové modlitby! Člověka staví do pozice besedujícího s Bohem […] Co víc si  
přát,  když myslí  se  vždy nacházíš  před  Bohem, bez kterého  žádný člověk nemůže být 
blahoslavený ani zde, ani v jiném životě.357  

Propojení  theologie  s  modlitbou  a  mystikou  je  pro  orthodoxní  křesťanství  úhelným 
kamenem. 

Modlitba je prvním a základním projevem pravdivé mystiky. „Pokud jsi theolog, ty se čistě 
modlíš, pokud se čistě modlíš, potom jsi theolog“, zdůrazňuje známý athoský starec našeho 
století, Siluán.358 

Či jak pregnantně říká Belejkanič v orthodoxii,  „jen pravdivá mystika plodí pravou 
theologii a opačně. Theologie není myslitelná bez mystiky a mystika bez theologie.“359 

5.2. Ikona v orthodoxní theologii

Právě v rámci veškerého výše nastíněného kontextu - se pak ukazuje jaké místo získaly 
ikony a ikonografie své místo u orthodoxních církví.   

Řecké  slovo ikona (εικων),  stejně  jako  jeho  církevněslovanský  protějšek  „obraz“, 
přechází  a  zabarvuje  se  do  mnoha  významových  a  smyslových  odstínů.  Vyjadřuje 
zobrazení i podobu, vidění i představu, vizi, zpodobení, podobenství, přirovnání, sochu, 
dokonce  i  idol,  modlu (byť  v tomto  případě  mí  slovo  ikona tvar  množného  čísla, 

354 P. Filipi, Křesťanstvo, Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, 2001, s. 29.
355 Prot. doc. ThDr. I. Belejkanič, CSc., Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., 1995, s. 15.
356 Tamtéž, 1995, s. 15.
357 Svjatyj Grigorij Palama: XIV, „O tom, čto vsem voobšče christijanam nadležit neprestanno moliťsja.“ 

(Thomas Hopko (Prot. Foma Chopko): Osnovy Pravoslavija, New York 1987, str. 292. cit. Prot. doc. 
ThDr. I. Belejkanič, CSc., Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., 1995, s. 17.

358 Žurnal Moskovskoj Patrijarchiji, Moskva 1956, č.1, s. 56. cit.  Prot. doc. ThDr. I. Belejkanič, CSc., 
Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., 1995, s. 17-18.

359 Prot. doc. ThDr. I. Belejkanič, CSc., Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., 1995, s. 18.
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označuje  zobrazení  a  můžeme  se  s ním  setkat  ve  verších,  odsuzujících 
„modloslužebnictví“).  Tato  mnohoznačnost  nemohla  neovlivnit  formování  teologie 
ikony, její pochopení a úctu k ní, nemohla neovlivnit charakter uctívání ikon a specifika 
myšlení ikonoklastů.360

Ikonoklasmus a jeho příčiny

Dogma  o  ikonách  v  orthodoxii  je  vyjádřeno  ustanovením  sedmého  ekumenického 
koncilu, který je výsledkem dlouhých theologických zápasů o užívání či neužívání ikon 
v církvi. V krátkosti nastíníme pouze několik zásadních motivů, které jsou důležité pro 
postavení ikony v orthodoxii a také jsou dále určující pro její místo v theologii Koptské 
orthodoxní církve. 

Základ problematiky zobrazení a užívání obrazů v církvi vychází z explicitního zákazu 
zobrazení  Bohem ve  starozákonním narativu  (Ex  20,4-5)361.  Nebezpečí  zobrazování 
mělo pak tkvět v možném „návratu“ k idolatrii. Další je triadologický argument - Bůh 
je neviditelný, a proto jej nelze zobrazit (J 1,18)362. 

Možnými příčinami ikonoklasmu, s nimiž se setkáváme v historických pojednáních, je 
islámský negativní  vztah k figurativnímu umění  či  zákaz zobrazování  u  židů.  Další 
příčina  je  v  církevních  dějinách  spatřována  v  „herezích“,  jejichž  pojetí  christologie 
neodpovídá koncilním ustanovením.  

Na  ikonoborectví  měl  podle  mnoha  autorů  přímý  i  nepřímý  vliv  islám,  který 
křesťanskou úctu k ikonám považoval  za modloslužbu a sám zobrazování  zakazuje. 
Jedním z konkrétních příkladů, který bývá často uváděn, je o ikonoklastický edikt, který 
vydal r.  723 Ummájovský chalífa Jazid II. Pokud by ale šlo o takovýto vliv islámu, 
mělo by z toho plynout, že se otázka uctívání ikon řešila ve všech zemích, které se 
dostaly pod nadvládu muslimů. Toto však zase nepotvrzuje například situace na Sinaji a 
klášter  sv.  Kateřiny,  která  se  od  r.  640  pod  islámskou  nadvládu  dostala,  ale 
žádný ikonoklasmus ji  nezasáhl v tom smyslu, že by došlo k ničení ikon.363  Naopak 
klášter sv. Kateřiny byl jednou z „bašt“ chránících ikony v bouřlivých dobách ničení 
ikon.
 
Argumentace na základě Starého zákona, zdůrazňující, že úcta k ikonám je porušením 
druhého přikázání bývá interpretována jako vliv judaismu. Nakolik by se však jednalo o 
přímý vklad  judaismu  je  otázkou.  Že  zákaz  nebyl  ani  v judaismu vždy tak  pevně 
zakořeněn, aby nebylo možné nalézt výjimky, dokládá synagoga v Bejt Alfa (Izrael), 
jejíž vznik je datován do 6. stol. n.l., ve které lze nalézt bohatou mozaikovou výzdobu, 
znázorňující  výjevy svázání  Izáka,  archu úmluvy a dokonce  znamení  zvěrokruhu.364 
Jiným  příkladem  je   diasporní  synagoga  Dura  Europos  ze  3.  stol.  nacházející  se 
v Mezopotámii  (či  Sasánovské  říši),  která  je  zaplněna  cykly  znázorňující  příběhy 

360 M.  Luptáková,  „Od  masky  k osobnosti.  Zobrazení  naplněného  lidství  v ikoně“,  Ikona  v  ruském 
myšlení 20. století,  sest. J.B. Lášek, M. Luptáková a M. Řoutil, 2011, s. 9.

361 „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod 
zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.“ (Ex 20,4-5)

362 „Boha nikdy nikdo neviděl;“ (J 1,18)
363  Z. Skalova, G. Gabra, Icons of the Nile Valley, 2003, s. 29.
364  E. Sendler, Ikona - obraz neviditelného, 2011, s. 14.
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Mojžíše,  Eliáše,  Daniela  a  dalších  postav,  na  nichž  lze  sledovat  výrazně  byzantské 
prvky  (tedy  jako  jeden  z dalších  možných  prvků  kontinuity  kulturního  způsobu 
vizuálního  ztvárnění,  který  pak  nalezl  svou  podobu  v byzantském  umění).365  Jako 
pravděpodobnější se zdá, že se nejednalo o vklad židů, ale  spíše judaizujících křesťanů. 
Těžko se všechny uváděné příčiny však prokazují jako nutné. Pokud by příčina tkvěla v 
tom,  že  se  mělo  jednat  o  „odpověď“  na  nařčení  z  idolatrie ze  strany dalších  dvou 
monotheistických náboženství, jež jsou ve vztahu k zobrazování „striktnější“ či by byla 
příčina  spatřována  uvnitř  christologických sporů  v  rámci  křesťanství  (jako  vliv 
„heretiků“),   jednoznačné,  je  pouze  to,  že  v  rámci  orthodoxních  diskuzí  o  ikonách 
nalezla  své  místo  argumentace  christologickou dogmatikou.  Jinými  slovy,  jak  uvádí 
Luptáková:

Ať již přišel vnější popud odkudkoli – od židů, muslimů, paulikiánů nebo monofyzitů - 
pouze na „řecké straně“ nabylo ikonoklastické hnutí status dogmatického konfliktu a jen na 
řecké  půdě  vzešly  první  plody  pochopení  toho,  že  skutečné  téma  sporu  leží  ve  sféře 
teologie a že ikonoklasmus je pokračování velkých christologických sporů.366 

Ustanovení sedmého ekumenického sněmu (Nicea, r. 787 n.l.) 

Dogmatické ukotvení ikon v orthodoxní theologii stojí na výsledku 7. ekumenického 
koncilu:

Za  nedotknutelné  považujeme  a  chráníme  všechny  církevní  tradice,  předávané  ústně  i 
písemně.  Jedna  z nich  nám  v souladu  s historií  evangelijní  zvěsti  umožňuje  vytvářet 
obrazná  znázornění  na  ikonách  a  potvrzuje  tak  skutečnost,  že  se  Kristus  stal  v pravdě 
člověkem,  a nikoli  jen  podle  zdání.  Takto  nám slouží  k užitku.  Na tomto  základě  […] 
ustanovujeme, aby byly svaté a ctěné ikony předkládány a mohla jim být vzdávána úcta 
stejně jako obrazu hluboce ctěného životodárného kříže bez ohledu na to, jsou-li vytvořeny 
z barev, sestaveny z dílků mozaiky či zhotoveny z jakéhokoli jiného materiálu. Musí však 
být vyhotoveny náležitým způsobem a musí být umístěny ve svatých chrámech Božích, na 
posvátných nádobách, na stěnách a deskách, na domech či při cestách. Nezáleží na tom, 
půjde-li  o obraz Pána a Boha a Spasitele  našeho Ježíše Krista,  neposkvrněné Královny 
svaté Bohorodičky, ctěných andělů či všech svatých a spravedlivých mužů. Čím častěji se 
kterýkoli  z nich  stane  prostřednictvím ikony předmětem našeho usebraného  soustředění 
v modlitbě,  tím  silněji,  zříce  na  tuto  ikonu,  budeme  podníceni  ke  vzpomínce  na  její  
předobraz. Získáme tak více lásky a budeme více povzbuzeni ke klanění se před ikonou, 
jejímu políbení a projevení úcty. Nejedná se však o službu (latreia), která podle naší víry 
náleží  jediné  božské  podstatě  […] úcta,  kterou  prokazujeme  ikoně,  přechází  na  její 
předobraz. Klanící se před ikonou se klaní hypostazi toho, jenž je na ní zobrazen.367

Problém monofyzitismu

Jedním ze zásadních argumentů  ikonodulů tedy byla orthodoxní  christologie. Ikona je 
možná v církvi díky tomu, že Kristus jako Boho-člověk přišel na zemi v lidském těle a 

365  E. Sendler, Ikona - obraz neviditelného, 2011, s. 14.
366 M.  Luptáková,  „Od  masky  k osobnosti.  Zobrazení  naplněného  lidství  v ikoně“,  Ikona  v  ruském 

myšlení 20. století,  sest. J.B. Lášek, M. Luptáková a M. Řoutil, 2011, s. 19.
367 S. N.  Bulgakov, „Ikona a úcta k ní.  dogmatický přehled,“  [přel. J. Hrazdíková], Ikona v ruském 

myšlení 20. století, Šest. J.B. Lášek, M. Luptáková a M. Řoutil, 2011, s. 127.
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má tedy plnou lidskou přirozenost a zároveň také plnou Božskou přirozenost.  Podle 
vyjádření koncilů zabývajících se právě otázkami po přirozenostech Krista, bylo uznáno 
za dogmatickou pravdu, že Božská a lidská přirozenost byla v Kristu plně, nesmíšeně, 
neměnně,  nerozdílně  a  neoddělitelně  (tak  jak  bylo  formulováno  na  koncilu  v 
Chalcedonu r. 451). Vzhledem k tomu, že se zde dotýkáme základního orthodoxního 
výkladu, v jehož rovině se pozice ikony v orthodoxních církvích odehrává, zastavíme se 
alespoň ve stručnosti u christologie a vývoje dogmatu o přirozenostech Krista a jak se k 
sobě vztahují. 
 
Výsledkem koncilu v Chalcedonu (r. 451) bylo vyjádření:

[Vyznáváme, že je] jeden a ten samý Christos, Syn, Pán, Jednorozený, poznávaný ve dvou 
přirozenostech  (en  dio  fýsesin)  neslitě  (a)  nezměnitelně  (asigchítos,  ptréptos), 
nerozdělitelně  (a)  nerozlučně  (aidairétos,  achorístos).  Odlišnost  přirozenosti  se  neztrácí 
tímto sjednocením, ale spíše ještě lépe se zabezpečuje zvláštnost každé přirozenosti a obě 
se  spojují  do  jedné  Osoby  a  jedné  hypostáze  (eis  en  prósopon  kai  mián  ipóstasin 
sintrechoísis).368

S  tímto  vyjádřením  nesouhlasili  biskupové  východní  oblasti  Římského  impéria,  od 
církve se oddělili a byli odsouzeni za herezi monofyzitismu. Pro tyto vzniknuvší církve 
nebyla  formulace  orthodoxní,  shledávali  ji  příliš  nakloněnou  nestoriánskému 
diofyzitismu369, který byl odsouzen na koncilu v Efezu. Dalším důvodem oddělení těchto 
církví, jak je uváděn jak v orthodoxních, tak například koptských církevních dějinách, je 
důvod politický.  Ať už  však  byla  pro  oddělení  církví  od  byzantské  hlavní  příčinou 
mocenské  soupeření  patriarchátů,  nesouhlas  s  nadvládou  Byzance,  či  nesouhlas  v 
interpretacích  christologických otázek,  faktem  zůstává,  že  pro  církevní  „východ“  i 
„západ“ se staly tyto církve církvemi „monofyzitské hereze“. Tak koptská, arménská, 
syrská  církev  získala  pozici  „monofyzitských heretiků“,  která  se  nezměnila  až  do 
nedávné  doby  ekumenických  dialogů  (jak  s  římskokatolickou  tak  i  většinou 
orthodoxních církví).

V církevních  dějinách  z  pera  orthodoxních  theologů je  monofyzitismus chápán  jako 
nepřesný  a  do  krajnosti  dovedený  přístup  Kyrilla  Alexandrijského,  který  byl  hlavní 
postavou v boji proti nestorianismu (a jeho pojetí oddělených přirozeností v Kristu), jež 
byl  také na třetím ekumenickém koncilu v Efezu zamítnut.  Jeho teze  christologické 
formule „Jedna přirozenost vtěleného Boha Slova“ pak měla být zdrojem nepochopení a 
výkladu tzv. monofyzitského. 

Radikální protivníci Nestória ve snaze, která hraničila s fanatismem, bránit osobní jednotu 
Christa,  začali spojovat a mísit dvě přirozenosti a Jeho osobě do jedné (řecky monos = 
jeden,  fýsis  =  přirozenost;  monofyzitismus  je  spojovalo  tak  těsně,  že  vznikla  v  jejich 
chápání jedna, a to božská přirozenost v osobě Christa. Christos, podle nich, je vtělený 
Logos, ale není Boho-člověk (nestoriánský) ani Bohočlověk (pravoslavný). Z tohoto bludu 
vyplývá, stejně jako z nestoriánství, nemožnost vykoupení člověka z hříchu, protože Bůh 
nemohl  trpět,  utrpení  Christa  jsou  jen  neskutečná.  Pro  člověka  je  přízračné  (zdánlivé) 

368 Prof. ThDr. P. Aleš,  Kresťanská cirkev v období všeobecných snemov, Cirkevné dejiny II., 1995, s. 
148.

369 Nestorianismus – podle Nestória, který odmítal používání pojmu Theotokos – Bohorodice a zastával 
používání slova Christotokos, protože Marie byla člověk a mohla tedy porodit pouze člověka Ježíše.  
V jeho  pojetí  Krista  důsledně  jeho  přirozenosti  odděloval  až  do  takové  míry,  že  v  Kristu  jsou 
přirozenosti propojeny především morálním způsobem, že lze říci, že Syn Boží obýval člověka Ježíše 
jako chrám. Odtud je také odvozen pojem dio-fyzitismus.
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utrpení Christa bez významu, nakolik při něm není účastna ta přirozenost, která potřebuje 
vykoupení.370    

5.2.1.Argumentace skrze christologii - ikony v christologických 
otázkách  

Výklad výsledku koncilu skrze christologické otázky

Ztotožnění  ikony a  modly  je  ikonoduly interpretováno v  kontextu  soteriologie,  jako 
nepochopení  podstaty  a  významu  Kristova  vykupitelského  činu,  který  má  mít  také 
význam historický. „Rozděluje totiž dějiny lidstva a dějiny církve na dvě kvalitativně  
odlišné období: období Starého zákona, polyteismu, model a období Nového zákona,  
neomylné Církve Krista,  který byl jejím počátkem.“371 Tím, že  ikonoklasti zdůrazňují 
možnost  návratu  modloslužby  v  církvi  a  návrat  k  pohanství,  odmítají  vlastně 
neopakovatelnost tohoto „vklenutí se Boha do dějin“ a relativizují historický koncept. V 
tomto pojetí (ikonodulů) je pak srozumitelná interpretace kvalitativní proměny dějin a 
díky vykoupení Kristem také neopakovatelnost pohanského modloslužebnictví v církvi. 
Tak i ikony mají být kvalitativně odlišné od modly. 

Na koncilu  je  dále  vyjádřena  tradiční  apologetika  ikony na  základě  vtělení  Boha  v 
Kristu. Tedy že ikona je možná právě proto, že se v Kristu Bůh stal člověkem. Že se 
tedy jedná o klanění „obrazu lidské přirozenosti Krista, který jsouce Bohem, zjevil se na  
zemi“372. Takovýmto způsobem tedy koncil uvádí v soulad theologii ikon s dogmatikou 
předchozích koncilů a vůbec učení církve. Zde vidíme potřebu argumentace možnosti 
užívání  ikon  na  rovině  výkladu  Kristových  přirozeností.  Otázka,  kterou  bylo  třeba 
vyřešit,  byla „zobrazitelnost nezobrazitelného“.  Cituje se zde Bazil  Veliký, „vznikem 
obrazu nevznikají dvě osoby (dva císaři), v obrazu Syna je zahrnuta tělesná schránka  
Kristovy osoby (244 B), ale není důvodu pochybovat i o jeho netělesnosti.“.373 

V  rámci  diskuzí  mezi  ikonoklasty a  ikonoduly zřetelně  vystupuje  otázka  „správné 
christologie“.  Možnost,  či  nemožnost  obrazu  Krista,  se  řešila  na  otázce  vztahu 
přirozeností v Kristu. 

V prvních dobách se sice řeklo, že člověk učiněn jest podle obrazu Božího, ale neukázalo 
se;  neboť  neviditelné  bylo  ještě  Slovo,  dle  jehož  obrazu  člověk  byl  učiněn;  a  proto  i  
podobenství toho tak snadno pozbyl. Ale když Slovo Boží tělem učiněno jest, tím obojí toto 
potvrdilo, jednak ukázalo pravý obraz Boží, samo se stanouc, čím byl obraz jeho, a jinak 
navrátilo  a  utvrdilo  podobenství,  připodobnivši  člověka  neviditelnému  Otci  viditelným 
Slovem.374

Na obou stranách se v otázce christologie ve vztahu k ikonám setkáváme s argumentem, 
že heretickou stranou jsou ti druzí. 

Ikonoklasté a christologická argumentace

370 Prof. ThDr. P. Aleš,  Kresťanská cirkev v období všeobecných snemov, Cirkevné dejiny II., 1995, s. 
142.

371 A. Avenárius, Byzantský zápas o ikonu: O problematike východoeurópskeho symbolizmu, 2016, s. 78.
372 A. Avenárius, Byzantský zápas o ikonu: O problematike východoeurópskeho symbolizmu, 2016, s. 80.
373 A. Avenárius, Byzantský zápas o ikonu: O problematike východoeurópskeho symbolizmu, 2016, s. 79.
374 Irenej,  Patero knih proti kacířstvím,  V, 16,2., cit.  dle A. Besançon,  Zakázaný obraz: intelektuální  

dějiny obrazoborectví, [přel. Nora Obrtelová], 2013, s. 91.
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Roku  754  byl  svolán  koncil  takzvaný  „ikonoborecký“  pod  patronátem  císaře 
Konstantina  V.  Zde  nacházíme  mnoho  argumentů  stavějících  na  christologickém 
dogmatu. Úcta k ikonám byla chápána jako něco, co je v rozporu s učením církve o 
Bohočlověku.

Shrnutí  ikonoklastických argumentů  proti  ikoně  Krista  (jako  Bohočlověka)  a  jeho 
znázornění i s jeho Božskou přirozeností: 

Pokud je na ikoně zobrazené Božstvo, pak je Božstvo ohraničitelné a definovatelné. Což 
není nic jiného, než ariánství375. Pokud ikona zobrazuje Božství, které je slité s tělem, pak to 
není  nic  jiného,  než eutychianismus376 a  monofyzitismus.  Pokud je  na ikoně jen  lidská 
přirozenost, tak máme do činění s nestoriánskou herezí. Je jen jedna ikona Christa a tou je 
eucharistie. 377

Theologové bránící  ikony byli  chápáni  jako heretici  právě  z  hlediska  jejich  domělé 
nesprávné christologie. I v druhém ikonoklastickém období (do vítězství ikonodulie na 
koncilu  Konstantinopolském  r.  843)  nacházíme  argumentaci  postavenou  na 
christologickém dogmatu.  Zde  se  v  dochovaném  textu  z  období  ikonoklastického 
koncilu (r. 815) můžeme dočíst o nařčení ikonodulů z monofyzitismu, tak jak tomu bylo 
i v rámci koncilu předcházejícímu koncil v Nicei.378  

Obránci ikon a christologická argumentace

V odpovědích na takto vedenou diskuzi Theodór Studita a Nikéfor zakládají své důvody 
proti  ikonoklastům na hypostatické jednotě Bohočlověka Ježíše Krista. Ikona tak vždy 
zobrazuje Osobu, Boží Slovo. Vtělením Bůh Slovo  hypostazoval lidskou přirozenost. 
Tak na ikoně podle nich nacházíme zobrazení  Osoby vtěleného Boha.  Kolem hlavy 
Krista je uveden tetragrammaton (JHVH) řecky - óon, aby bylo poukázáno na to, kdo je 
zobrazen. Vnějškově se však jedná o zobrazení Krista jako člověka, jako historického 
Ježíše.379

Theodór Studijský (759-826)

Vlastnosti  Boha  jsou  nepopsatelnost,  netělesnost,  absence  vnější  podoby  a  formy. 
Vlastnostmi lidství jsou popsatelnost, hmatatelnost, měřitelnost trojím způsobem. Jestliže 
jsou v Kristu dvě přirozenosti, potom je nepopsatelný a popsatelný zároveň.
Jestliže se Pán Ježíš Kristus skutečně zjevil v lidské podobě, v našem těle, potom je správné 
zobrazovat jej v tomto těle na ikoně, třebaže zůstává podle svého Božství nezobrazitelný 
[…] Pokud by nebylo možné jej zobrazit, přestal by být člověkem.380

Patriarcha Nikéforos (758 – 829)

375 Ariánství – podle Aria, jehož názor na to, že byl Kristus stvořen, takže „bylo doby, kdy nebylo Syna a 
Syn vznikl z nebytí“, byl odmítnut na prvním Nicejském koncilu r. 324.

376 Eutychianismus – podle Eutycha, jehož názor je, že v Kristu jsou dvě přirozenosti před vtělením, po 
vtělení však již jen jedna.

377 Prot. doc. ThDr. I. Belejkanič, CSc., Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., 1995, s. 168. 
378 A. Avenárius,  Byzantský zápas o ikonu: O problematike východoeurópskeho symbolizmu,  2016, s. 

102.
379 Prot. doc. ThDr. I. Belejkanič, CSc., Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., 1995, s. 169.
380 Ikona a úcta k ní – dogmatický přehled, Sergej Nikolajevič Bulgakov, in Ikona v Ruském myšlení 20. 

stol. sest. Lášek, Luptáková, Řoutil, 2011, s. 141.
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Ikona Krista je jeho podobou, dává nám zobrazení jeho těla,  představuje jeho vzezření, 
ukazuje skrze napodobení mnohé z toho, jak žil, učil a trpěl.
Co řeknete vy, kteří hlásáte nepopsatelnost (těla našeho Pána) a dopouštíte se tak pošetilosti 
doketismu381? Zavinutý v plenách, ležící v jeslích, dlící v jeskyni – lze jej popsat, nebo ne?
Obřezaný, pokřtěný, ukřižovaný a poté uložený do hrobu – je tímto omezen a svázán, nebo 
není? Nepopsatelné trvá mimo tento prostor, pokud není zde, v tomto prostoru, potom není 
tělem. Jestliže není tělem, tím spíše potom není člověkem. Kristus se nevtělil, nepřijal naší  
padlou přirozenost a nezakusil utrpení vlastní našim tělům  […] ptám se vás: lze popsat 
popsatelné? Ano, nebo ne?
Jestliže se Kristus vtělil, potom přebývá v prostoru a je možné jej zobrazit. Neboť prostor je 
hranicí obsahu.382 

U obou je typické to, že trvají na nezobrazitelnosti Božství ve zobrazení lidské podstaty:

Nezobrazujeme Krista v jeho Božství a takto jeho ikonu neuctíváme. Jeho ikonu užíváme 
díky tomu, že byl člověk a žil tu mezi námi.383 

I Jan Damašský se o ikonoklastech vyjadřuje ve svých Třech řečech na obranu obrazů, 
mimo  jiné  jako  o  hereticích,  kteří  se  od  církve  odloučili  kvůli  nesprávným 
christologickým představám. 
Hereze, která má původ u ďábla, je pro něj také příčinou ikonoklasmu.

Některé se mu podařilo naučit, že zlo, stejně jako Bůh, nemá počátek (dualistické hereze), a 
jiné zase zmátl natolik, že vyznávají o Bohu, který je od přirozenosti dobrý, že je původcem 
zla  (některé  gnostické  systémy).  Jedny  svedl  na  scestí,  že  bez  rozumu  mluví  o  jedné 
přirozenosti a jedné hypostazi božství (monofyzité), jiní neprávem ctí tři přirozenosti a tři  
hypostaze (tripostaze – odnož monofyzitů – Ióannés Filopponos). Některé přiměl oslavovat 
jednu hypostazi a jednu přirozenost našeho Pána Ježíše Krista, jednoho z Trojice, další pro 
změnu dvě přirozenosti a dvě hypostaze Ježíše Krista (nestoriánství).384

Pravda o Kristu tvrdí, že je jedním ze svaté Trojice, hlásá, že má dvě přirozenosti a jednu 
hypostazi.385

Ikonoklasmus pak má být přímo „dílo ďáblovo“. 

Vždyť ďábel nechce, aby vyšla najevo jeho slabina a nestoudnost a aby byla vyobrazena 
sláva Boha a jeho svatých.386

I v dnešních pracích týkajících se výkladu theologie ikon se ve výkladu  christologie 
setkáváme se zařazením ikonoklasmu a jeho argumentace k christologickým herezím. 

Je  významné,  že  se  Otcové  opřeli  o  biblický  realismus  a  právě  jím  vyvracejí  skrytý 
monofyzitismus a spiritualistický dualismus obrazoborců, který nakonec logicky vyúsťuje 
do úplného agnosticismu v náboženské oblasti.387

V tezích, které obhajovali  ikonodulskou pozici z nařčení z možného nestorianismu, se 
nachází  obvinění  ikonoklastů z  monofyzitismu či  doketismu.  Ikonoklasti jsou  také 

381 Doketismus – zde byl Kristus chápán, že měl pouze zdánlivé tělo, či přinejmenším jeho utrpení na 
kříži bylo pouze zdánlivé.

382 S. N.  Bulgakov, „Ikona a úcta k ní.  dogmatický přehled,“ [přel. J. Hrazdíková],  Ikona v ruském 
myšlení 20. století, sest. J.B. Lášek, M. Luptáková a M. Řoutil, 2011, s. 144.

383 Prot. doc. ThDr. I. Belejkanič, CSc., Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., 1995, s. 168.
384 Sv. Jan Damašský, Řeči na obranu obrazů, [přeložil, úvodem a doslovem opatřil Tomáš Mikulka], 

2012, s. 66-7.
385 Tamtéž, s. 67.
386 Tamtéž, s. 68.
387 Prof. ThDr. P. Aleš,  Kresťanská cirkev v období všeobecných snemov, Cirkevné dejiny II., 1995, s. 

192.
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obviňováni z hereze theopaschitismu – odnože monofyzitismu, který předpokládá, že na 
kříži trpěl Bůh sám jako osoba.388

5.2.2.Místo tradice v theologii a pojetí jejího vztahu k ikoně.

Jedním ze základních argumentačních rovin je pojetí tradice a postavení ikony v ní. 
Tradice  je  ikonoduly na  koncilu  postavena  na  jinou  úroveň,  než  jak  ji  chápali 
ikonoklasté.  Církevní  tradice  je  chápána  na  vyšší  úrovni  než  koncilní  učení. 
Pochopitelně se nejednalo o odmítání dogmat schválených na ekumenických koncilech, 
ale na poukázání na to, že i mnozí heretici se hlásili ke koncilnímu učení (jako např. 
Nestórius, Eutyches či Dioskoros). Tak to také mají dokazovat i  ikonoklasté, kteří se 
hlásili k odkazu koncilů, avšak sami šestý ekumenický koncil porušili.389 Argumentace 
obou stran se pohybuje v kontextu pojetí tradice (kde každá ze stran poukazuje na to, že 
jen ona tradici, učení církevních otců stejně jako koncilním vyhlášením. Rozdílem je 
však  zdůraznění  tradice  církve  na  straně  ikonodulů.  Církev  má  být  tedy  nositelkou 
tradice.  Na  straně  ikonoklastů se  ukazuje  poněkud  užší  a  individualisticky  pojatá 
tradice; je to tradice slova, zachovaného učení v závěrech koncilů. Naopak ikonodulská 
interpretace staví na chápání tradice v jejích širších aspektech; jedná se také o zachování 
všech zvyklostí, které církev vyznává a které nebyly nijak považovány za nevhodné na 
předchozích koncilech.390  

Úcta

V neposlední řadě je na koncilu řešena otázka úcty k ikonám. Základním prvkem, který 
vyjadřuje  vztah  křesťana  k  ikoně  je  tradovaný  výrok  Basila  Velkého,  že  úcta 
prokazovaná ikoně přechází na její vzor. Tedy na toho, kdo je na ikoně zobrazen, kdy se 
nejedná pouze o ikony Krista, ale i svatých. Tak také i v opačném případě – neúcta k 
ikoně, je chápána jako neúcta k zobrazenému.391 Zde je také třeba zdůraznit odlišení 
úcty, která náleží pouze Bohu (tedy latreia) a úcty prokazované médiu (proskynesis). 

Vzdělávací moment ikony

Ikony  nemají  připomínat  jen  Krista,  ale  i  svaté,  kteří  mají  být  napodobováni.  Tak 
zobrazování  svatých  umožňuje  připomínání  jejich  životů,  které  mají  být  vzorem 
křesťanského života. Na ikonách bývají zpodobňovány také příběhy starého a nového 
Zákona, které jsou tak připomínány i „vizuálně“ jako jisté doplnění slyšeného v rámci 
liturgie.   

Podoba a forma ikon

Ikonopisec je theologem, prvními (a v jistém smyslu i posledními) ikonopisci byli církevní otcové. Proto 
je v ortodoxii tak veliký důraz na uchování stejné formy, tedy kánonu, který určili svatí otcové. Pokud se 
v dějinách  ikonopisu  objevují  nové  formy,  bývají  vysvětlovány  a  obhajovány  jako  nové  způsoby 
svědectví o nových duchovních odhaleních ovšem téže „Skutečnosti“. 392 

388 A. Avenárius, Byzantský zápas o ikonu: O problematike východoeurópskeho symbolizmu, 2016, s. 80.
389 A. Avenárius, Byzantský zápas o ikonu: O problematike východoeurópskeho symbolizmu, 2016, s. 76-

77. 
390 Tamtéž, s. 77-8. 
391 Tamtéž, s. 79.
392 P. A. Florenskij, Ikonostas, [přel. Hanuš Nykl], 2000, s. 55-56.
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Ikona  je  chápána  jako  odraz  prototypu,  ale  nikoli  co  do  podstaty,  nýbrž  v  rovině 
jména.393 Ani  tak  však  nemůže být  její  podoba libovolná.  Její  podobu mají  určovat 
církevní otcové a sněmy. Závaznost formy a ikonografického typu je určena církevní 
autoritou a jí je též tradována.394 Konkrétnější určení formy a ikonopiseckých typů, které 
by se měly dodržovat, však není pregnantně formulováno a definováno. Ve vyjádřeních 
koncilu nenalezneme žádné konkrétní určení ani způsobu, jak se mají ikony psát co do 
techniky  ani  co  do  forem  a  symbolů.  Určení  správnosti  ikony  je  ponecháno  na 
pozdějším uvážení církevních autorit. 

Západní církev (římskokatolická) ve vztahu k učení o ikoně - Libri Carolini

Celá franská církev se shodla na vyjádření vůči výsledkům Nicejského koncilu, kterého 
se papež neúčastnil ani neposlal reprezentativní zastoupení. V Libri Carolini se odlišení 
mezi obrazem a modlou neformuluje v takových rovinách, jak je známe z byzantské 
theologie. Obraz je zde určen k výzdobě kostelů a má roli vyučovací; je tedy chápán 
jako jistá obrazová forma biblických a církevních příběhů, které znázorňuje. Modla je 
pak zobrazení, které má přivádět člověka k jejímu bezbožnému uctívání. Křesťanský 
obraz  má  tedy  přinášet  poučení  o  historii  a  učení  církve  a  vychovávat  člověka  ke 
křesťanskému životu. V otázce uctívání ikon, nastalo zásadní nedorozumění, které bývá 
vykládáno jako překladatelský problém. Jednalo se o nepřesný překlad řeckého textu do 
latiny,v němž se pak ztratilo pečlivé rozlišení mezi  proskynésis a  latreia.  Tak v Libri 
Carolini vyčítají byzantské církvi, že nabádá k  adoratio (zbožnou úctu náležící pouze 
Bohu) vůči ikonám, jimž náleží veneratio (tedy úcta, která je také prokazována svatým). 
Odmítání postavení ikon na roveň s církevními předměty, které jsou  užívány v obřadu a 
také s ostatky svatých, však již bylo záležitostí věroučných rozlišení. „Obrazy nejsou 
postaveny na stejnou úroveň s ostatky svatých: ostatky svatých budou vzkříšeny, obrazy  
však zůstanou vždy jen dílem více nebo méně zručného umělce.“395 Také není uznána 
zprostředkující  funkce ikony; obraz tak pro západní církev není  prostředníkem mezi 
zobrazeným a originálem, tak jak je chápána orthodoxní ikona. 

5.3. Ikona v koptské církvi

5.3.1.Ikona v koptské theologii - historie

Jak již bylo uvedeno výše, Koptská církev vznikla oddělením od „většinové“ církve na 
koncilu  v  Chalcedonu,  kdy také  získala  „status“ heretika;  konkrétně  monofyzitského 
heretika. Diskuze a vůbec otázky  ikonoklasmu versus  ikonodulie se na rovině sporů, 
které vyústily koncily, neúčastnila. Je také nepravděpodobné, že by v Koptské církvi v 
době těchto sporů k  ikonoklasmu docházelo. Přinejmenším k jinému závěru nemáme 
dostatečné  historické  doklady  a  ani  v  dnešní  době   Koptové  nejsou  nakloněni 

393 Tamtéž, s.  80.
394 Tamtéž, s.  80.
395 Libri Carolini cit. dle A. Avenárius,  Byzantský zápas o ikonu: O problematike východoeurópskeho  

symbolizmu, 2016, s. 83.
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předpokládat, že by docházelo k ničení ikon ze strany věřících.396 V pracích týkajících 
se koptských ikon stejně jako rozhovorech jež jsem vedla s církevními představiteli, měl 
ikonoklasmus místo pouze v Byzantské církvi, popřípadě jsou zdůrazněny jeho možné 
příčiny ve vlivu myšlení židů či muslimů. Zařazení koptské církve mezi ikonoklasty 
(skrze její  předpokládanou  monofyzitskou herezi)  lze nacházet  v církevních dějinách 
především  orthodoxních  theologů,  jako  logický  důsledek  interpretace  ikon  skrze 
christologické otázky. Zdá se, že interpretace ikonoborectví, vzhledem k tomu, že bylo 
odmítnuto  a  prohlášeno  za  ne-orthodoxní,  získalo  svůj  výklad  jako  monofyzitské 
(popřípadě jinak heretické) až takříkajíc zpětně. Zjednodušeně řečeno, pokud je užívání 
ikon v církvi orthodoxní a vyjadřuje orthodoxní  christologii, pak by logicky mělo být 
jejich  odmítání  (vzhledem  k  tomu,  že  je  postaveno  mimo  orthodoxii)  součástí 
heretického  chápání  christologických otázek.  V  takovémto  chápání  je  propojenost 
hereze s ikonoklasmem srozumitelná. Na druhou stranu není jistě bez zajímavosti, že z 
téže hereze byla nařčena i druhá  (tedy vítězná strana).397 Toto by napovídalo, že se 
mohlo jednat spíše o způsob obhajoby „své pozice“ v diskuzi o ikonách jako orthodoxní 
a argument, že se druhá strana měla dopustit  christologického omylu, má prokázat její 
heterodoxii či  herezi.  V rámci našeho tématu se však nebudeme zabývat rozvíjením 
takovýchto možných theologických souvislostí, které by bylo nad rámec práce i jejího 
záměru. 

Ikonoklasmus v koptském náhledu:

1) Koptská církev se samozřejmě nepovažuje za monofyzitskou herezi (stejně jako ji za 
ni  dnes  už  nepovažuje  většina  křesťanských  církví).  Vzhledem k  tomu,  že  se  tedy 
považuje za církev orthodoxní se správnou christologií, její přístup k ikonám z tohoto 
hlediska také byl a je orthodoxní. Pokud i by byl ikonoklasmus otázkou monofyzitského 
přístupu,  pak  by  se  nemělo  jednat  o  Koptskou  církev,  ale  monofyzitské heretiky 
(například eutychiány, kteří jsou sami Koptskou orthodoxní církví odsuzováni).

2) V koptské církvi bylo místo ikon postavené především na tradici. Tradice, vzhledem 
k tomu, že byla orthodoxní a nenastalo u ní žádné zpochybnění užívání ikon  jako u 
byzantské církve, nepotřebovala svolat koncil a vytvořit dogma (tak jak tomu bylo u 
byzantské  církve)  v  odpovědi  na  ikonoklasmus.  Podle  koptských  theologů  k 
ikonoklasmu v Egyptě ze strany církve pravděpodobně nedocházelo (či k tomu nemáme 
žádné doklady).  Argumentem k tomu bývá právě oddělení Koptské církve od církve 
většinové a pak také dobytí Egypta Araby, čímž se zpřetrhaly vztahy s Byzancí v ještě 
vyšší míře.
Například biskup Daniel píše, že  ikonoklasmus v Egyptě své místo nikdy neměl. Byl 
otázkou Byzance a západních otců nikoli egyptského křesťanství. 

Egypt  nezažil  zkušenost  velkých  debat  o  validitě  užívání  ikon.  Zdá  se,  že  zde  bylo 
nevyslovené  přijetí  jejich  užívání,  stejně  jako  uvědomování  si  jejich  důležitosti  jako 
esenciální součásti uctívání beze strachu ze zmatení a idolatrie.398 

A to kvůli odloučení od Byzantské církve, kde se tyto boje rozhořely. 

Mělo by být zmíněno,  že Egypt,  Etiopie a  Palestina nebyli  touto válkou ovlivněny. Ve 
skutečnosti byly bezpečným nebem pro ikony, které byly propašovány z Konstantinopole. 

396 Informace se opírají o výzkum v Egyptě v letech 2014 a 2015.
397 Viz kap. „Argumentace skrze christologii - ikony v christologických otázkách“.
398 Bishop Daniel, The Spirituality of Icons, 2003, s. 1.
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Důvodem toho, byla arabská nadvláda v Sýrii, Palestině a Egyptě a neshodami mezi Araby 
a vládcem Konstantinopole.  Z  tohoto důvodu byla  komunikace  mezi  Konstantinopolí  a 
Egyptem složitá; nadto oddělení dvou církví následující koncil v Chalcedonu v r. 451 byl 
příčinou duchovní svár mezi Konstantinopolí a Alexandrií a snižování byzantského vlivu na 
církev Alexandrie399

Pokud je známo, nebyla dochována či ještě objevena, (pomineme-li první Alexandrijské 
církevní otce, jejichž theologické úvahy byly interpretovány a užívány v disputacích o 
ikonách) nijaká theologická pojednání, která by měla za své téma ikony v takové míře, 
jak je známe od orthodoxních theologů. 

Ve srovnání s nimi má Koptská církev mnohem skromnější minulost a také se u ní nikdy 
ikony nestaly tématem nějakého církevního koncilu, kde by se diskutovala jejich pozice 
v theologii. To ovšem neznamená, že by ikony v náboženském životě věřících sehrávaly 
menší úlohu. Jak zřetelně vyplývá z archeologických a následně restaurátorských prací, 
tradice ikon měla v Koptské církvi místo v minulosti tak jak ji má i dnes.

Je  známo  pět  autorů  z  období  středověku,  kteří  se  věnovali  ikonám  a  jejich 
theologickému zakotvení. 
Prvním je  Sawírus  ibn  al-Muqaffaᶜ z  Ašmunajn  (10.stol.)  jemuž  je  přisuzován  text 
„Kniha  řádu  kněžství“  (Kitáb  taríb  al-kahanút).  Výzkum  ale  ukázal,  že  se  jedná 
neznámého autora jehož lze zařadit do 13.století.400Sedmá kapitola je věnována ikonám. 

„Ikony a důvody pro které jsou nezbytné v církvi“: 

Nejprve  vysvětluje,  že  slovo  ikona  (arabsky  iqúna,  plurál  quwan)  pochází  z  řečtiny 
(jmenovitě  εἰκών). Legitimita jejího uctívání vychází z obrazu sebe sama, který náš Pán 
poslal králi Abgarovi z Edessy a obrazu Panny Marie, který vytvořil sv. Lukáš evangelista. 
Ohledně  druhého  uvedeného  říká,  jak  se  po  dvou  neúspěšných  pokusech  svatý  Lukáš 
konečně zeptal Panny Marie, jak by chtěla být znázorněna; [na to] odpověděla: "taswírí“ (fotografické), v textu bude  proto užíván v tomto smyslu jako pojem.Namaluj 
mě, jak sedím se svým milovaným synem na kolenou a kojím jej."taswírí“ (fotografické), v textu bude  proto užíván v tomto smyslu jako pojem. - tak Lukáš učinil a po 
modlitbě  Panny  Marie  se  obraz  stal  zázračným;  tato  ikona  by  byla  uložena  v 
Konstantinopoli.401

[A]  nyní,  když byli  učitelé  církve přesvědčení  o  správnosti  vyobrazení  Našeho Pána – 
chvála  Mu –  a  zobrazení  Jeho  Matky,  nařídili  malovat  obrazy  v chrámech,  aby  jejich 
památka nebyla zapomenuta. A každý, kdo věří v anděly, martyry či svaté může malovat 
jejich ikony, věšet je na zdi chrámů a pokračovat jejich prostřednictvím v prosbách o jejich 
přímluvu u Boha. A ve dni připomínky umučení martyra či svátku připomínky svatého, 
bude předčítán před ikonou zasvěcenou jeho jménu příběh jeho martyria nebo života než 
zemřel pro užitek křesťanů a aby díky jejich přímluvě  byly vyslyšeny jejich prosby o 
odpuštění hříchů.402 

Abychom je mohli uctívat, patriarchové zavedli zvyk posvěcování ikony svatým Chrismem 
(Myrem) a my se před nimi klaníme, ale je třeba si uvědomovat, že se  jedná o úctu vůči 
tomu, kdo je zobrazen na ikoně, protože uctívání může být adresováno pouze Bohu; nadto, 

399 Bishop Martyros. „Periods of Hatred and Destuction of Icons: Its Impact on Iconography in Egypt“.  
Icon and Portrait International Conference King Maryut, 2006, s. 32.

400 K. Samir, „Un traité inédit de Sawírus al-Muqaffaᶜ (Le Xᵉ siècle): „Le Flambeau de l´intelligence“, 
Orientalia  Christiana Periodica,  41, 1975, s.  167, cit.  dle  U.  Zanetti,  Ugo „Les icônes chez les 
théologiens de  L’Église Copte“,  L’icône copte,  tome 2,  L’icône copte contemporaine.  Le Monde 
Copte 19. 1991, s. 78. 

401 U. Zanetti, Ugo „Les icônes chez les théologiens de L’Église Copte“, L’icône copte, tome 2, L’icône 
copte contemporaine. Le Monde Copte 19. 1991, s. 78. 

402 Z. Skalova, G. Gawdat, Icons of the Nile Valley, 2006,  s. 31–32.

96



protože  je  posvěcena  svatým myrem,  ikona  může  být  předmětem úcty,  a  proto  se  na 
znamení úcty před ní zapalují svíčky.403

 

Dalším autorem je kněz a  lékař Abú al-Hair ibn at-Tajjib „Náprava rozumu“ 

Dvacátá kapitola „Ve které je zvažováno vytváření ikon v chrámech křesťanů“:

Následujíc příkladu o cherubínech (Ex 25,18), Otcové přijali skutečnost, že služebníci Boží 
byli znázorněni v jeho domě, ať už to byli andělé, svatí, nebo spravedliví muži. Cíl je plně 
pedagogický a duchovní: poučit ty, kteří nemohou číst a „vychovávat křesťany k věnování 
svého celého života lásce k Bohu“, aby zůstali pevní ve své víře a aby se obětovali, pokud 
je  nutné.  Skrze  přímluvné  modlitby  těch,  kteří  jsou  znázorněni,  některé  ikony  činí 
zázraky.404 

V  druhé  polovině  13.  století  Al-Muʼtaman  abú  Isháq  ibn  al-ᶜAssál,  v  „Sumě 
náboženských aspektů“ (Madžmúᶜ usúl ad-dín) ve čtyřicáté osmé kapitole pojednává o 
„Malbě obrazů v chrámech,  předlohách zobrazených,  které je  třeba si  pamatovat  a  
žádat jejich přímluvu u Boha“405. 

I  Al-Muʼtaman v první části svého pojednání na obranu ikon také užívá příkladů ze 
Starého zákona (cherubíni v Mojžíšově příběhu406 a Šalamounův Chrám407) a v rámci 
argumentace vyplývající z evangelia se opírá o příběh Abgara a jeho Mandylionu, kde 
Kristus sám měl dovolit své znázornění 
křesťané  malují  obrazy  ve  svých  chrámech;  obraz  Krista  je  zvláště  malován  kvůli 
Abgarovu  mandylionu,  zázračnému  obrazu,  kterým  Kristus  implicitně  dovolil  své 
znázornění, aby se zachovala jeho podoba, nikoli pro uctívání (věci samé). 

Druhá část je věnována „zázračným“ ikonám.
Mezi  příklady  vybrané  z  církevní  historie,  (některé  z  nich  mohou  být  nalezeny  v 
Koptském Synaxariu), autor cituje některé, které se týkají „zázračných obrazů“:
 

[…] obraz Krista na kříži, který udělali Židé, aby se mu vysmáli, ze kterého vytékala krev a 
voda, která uzdravila slepého muže; sv. Merkurios „zmizel“ z ikony, kterou měl svatý Basil 
ve  vězení,  aby  zabil  vládce  Juliána  -  pronásledovatele  křesťanů;  obraz  Panny  Marie 
promlouval k dvaašedesátému patriarchovi Alexandrie, Abrahámovi (vysvěcenému r. 975), 
aby vyhlásil člověka, který zachrání křesťany od hrozby smrtí od chalífy a hora Muqattam 
se rozdělila ve dví.408  

403 U. Zanetti, „Les icônes chez les théologiens de L’Église Copte“, L’icône copte, tome 2, L’icône copte  
contemporaine. Le Monde Copte 19. 1991, s. 79.

404 G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur (GCAL), II, 344-8; U. Zanetti „Abu l-Hair 
Ibn al-Tayyib sur les icônes et la croix“ Parole de l´Orient 28 (2003), 667-701 (Samir Khalil Samir 
(ed.), Actes di IIͤ Symposium Syro-Arabicum (Sayyidat al-Bir, September 1998), vol. 2: Études arabes 
chrétiennes, 2); cit. dle Ch. Chaillot, The Role of Images and the Veneration of Icons in the Oriental  
Orthodox Churches, 1994, s. 63. 

405 Kritické  vydání  A.  Wadi  v  Muʼtaman Ibn  al-ᶜAssál,  Summa dei  principi  della  Religione,  Studia 
Orientalia Christiana, Monographiae, 6a et 6b, 7a et 7b, Cairo and Jerusalem, 1988 and 1999; G. 
Graff, 409-12; cit. dle  Ch. Chaillot, The Role of Images and the Veneration of Icons in the Oriental  
Orthodox Churches, 1994, s. 63. 

406 Ex 25,18
407 1 Kr 6,23-29
408 U. Zanetti, „Les icônes chez les théologiens de L’Église Copte“, L’icône copte, tome 2, L’icône copte  

contemporaine.  Le  Monde  Copte 19.  1991,  s. 81;  Ch.  Chaillot,  The  Role  of  Images  and  the  
Veneration of Icons in the Oriental Orthodox Churches, 1994, s. 62-63. 
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Ve třetí části se již věnuje jejich přínosu pro křesťany:

Co má být přínosem ikon? Hleděním na obraz Krista jej oslavujeme a uctíváme a klaníme 
se  mu v úctě.  Ženy a  děti  často ctí  ikony Panny Marie,  aby  se  díky jejím přímluvám 
vyléčily a posílila se jejich víra. Obrazy svatých, především martyrů, vzorů sebeobětování 
se Bohu, povzbuzují a posilují křesťany, kteří je ctí,  především ty, kteří  jsou vlažní (ve 
víře). Skrze ikony svatých, které někdy „oživnou“ Bůh přináší uzdravení.409 

Kněz chrámu Muᶜallaqa410 ve Staré Káhiře – Abú al-Bakarát ibn Kabar (zemřel 1324) 
napsal „O obrazech, ikonách a opěvování“ ve dvacáté čtvrté kapitole svého pojednání 
„Lampa v temnotě k osvícení bohoslužby“ (Misbáh az-zulma fí ídáh al-chidma).
Ve stručnosti lze shrnout411; pasáže ze Starého zákona zobrazování především zakazují, 
ale jsou výslovně také uvedeny výjimky v postavách cherubínů na arše. Evangelium je 
ale nový zákon, vhledem k tomu, že se má jednat o završení Starého zákona a jeho 
naplnění. Z Nového zákona pak vyplývá,  že je možné znázorňovat anděly,  apoštoly, 
martyry,  svaté  a  dokonce Krista,  protože tím,  že  se  vtělil  „nám klade za povinnost  
znázorňovat jej podle podoby v jaké se ukázal“, aby byla zachována vzpomínka na části  
jeho  života  tak,  aby  „pohledem  a  hleděním  na  ně“  se  mohli  učit  a  poznávat  je  i  
jednoduší  lidé“.412 Dále je  zmiňován „historický“ příběh o králi  Abgarovi.  Následují 
však i části, kde jsou nastíněny některé významy symboliky.

Co se týče gesta umístění palce na malíček: někteří říkají, že to znamená setkání síly se 
slabostí, protože palec je nejsilnější prst ruky, zatímco malíček je slabší; jiní naopak říkají,  
že tímto gestem [Kristus] zkrotil Satana a jiní zas, že to je znamením příchodu Spasitele na 
svět šest tisíc let po stvoření Adama, protože on vytvořil Adama a vyvedl jej z ráje šestého 
dne.413 

Pokud jde  o znázornění  telete  a  osla na  obraze narození  Spasitele,  když je  zabalen  do 
otrhaného povijanu,  jedná  se  o odkaz  na  proroctví  Izaiáše,  který  říká:  „Vůl  zná svého  
hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý.“ (Iz 1,3)414

Konvertité vytvářeli v chrámech reprodukce obrazů učících apoštolů, asketů a martyrů, aby 
přiváděli lid k jejich napodobování. Obrazy, které jsou ctěny, jsou přijímány a před nimi se 
klaní bez toho, že by byly někdy uctívány – znázornění vede k meditaci a společenství se  
svatými  v  naději  v  Boží  odměnu.  Obraz  Krista  je  nicméně vytvořen  podle  vzoru  jeho 
lidskosti, nikoli jeho božství. Co se týče zvyku klanění, příklady ze Starého zákona a slova  
Otců z Nicei (r. 325) a dalších Otců nás nabádají činit tak na znamení úcty. Ikony je možné 
uctívat, pokud je si člověk jistý tím, že byly vytvořeny k uctění svatých osobností, které 
jsou na nich vyobrazeny.415

409 U. Zanetti, „Les icônes chez les théologiens de L’Église Copte“, L’icône copte, tome 2, L’icône copte  
contemporaine.  Le Monde Copte 19. 1991, s. 82.;  Christine Chaillot,  The Role of Images and the  
Veneration of Icons in the Oriental Orthodox Churches, 1994, s. 63. 

410 Takzvaný „Zavěšený chrám“.
411 Více překlad U. Zanetti, „Les icônes chez les théologiens de L’Église Copte“, L’icône copte, tome 2,  

L’icône copte contemporaine. Le Monde Copte 19. 1991, s. 82-86.
412 U. Zanetti, „Les icônes chez les théologiens de L’Église Copte“, L’icône copte, tome 2, L’icône copte  

contemporaine.  Le  Monde  Copte 19.  1991,  s.  83;  Ch.  Chaillot,  The  Role  of  Images  and  the  
Veneration of Icons in the Oriental Orthodox Churches, 1994, s. 63.

413 U. Zanetti, „Les icônes chez les théologiens de L’Église Copte“, L’icône copte, tome 2, L’icône copte  
contemporaine. Le Monde Copte 19. 1991, s. 84.

414 Tamtéž, s. 84.
415 Ch. Chaillot,  The Role of Images and the Veneration of Icons in the Oriental Orthodox Churches , 

1994, s. 63. 
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Ve 14. stol. napsal Júhanná ibn Abí Zakarijjá ibn Síba pojednání „Drahocenná perla 
církevních věd“ (Al-džauhar an-nafísa fí  ᶜulúm al-kanísa)  kde v 56. kapitole hovoří o 
„Ikonách a na nich zobrazených“.

V chrámu by  měly  být  v  barvách  namalovány obrazy  představující  martyry  a  svaté,  o 
jejichž  životech  je  lidem předčítáno,  aby  vyvolaly  jejich  napodobování  a  imitaci  jejich 
[světců] chování. Důvodem k tomu je, že Abgar, král Edesský, z důvodu své nemožnosti  
přístupu k Pánovi Kristovi, o kterém slyšel, že [lid] hovořil, poslal dopis jímž Mu dal vědět, 
že upřímně touží kontemplovat Jeho Božskou tvář. A Pán Kristus, omyl si svou Svatou tvář,  
vzal osušku, zvanou sabaniya, kterou si tvář otřel a Jeho Svatá tvář na ní zůstala otisknuta. 
Pak  poslal  tuto  osušku  Abgarovi,  králi  Edessy.  Podobně  Paní  naše  Panna  Marie,  než 
opustila náš svět, řekla svatému Lukáši evangelistovi: Vytvoř můj portrét, abys tak na mne 
nikdy nezapomněl.“ A svatý Lukáš ji  namaloval v mnoha barvách na dřevěnou desku s  
jejím milovaným synem na prsou. Toto Pannu velmi potěšilo. Po jejím Nanebevzetí až do 
dnešních dob navazují tyto obrazy v chrámech jeden na druhý. 416

Anba Jússáb  - biskup Achmímu a Girga (18.stol.)

Znázornění Krista na ikoně a její užívání v rámci ritu jejího ctění je přirozený důsledek 
Boží inkarnace. 

[…] „Bůh nám není nijak podobný, ale tím, že se vtělil  a přijal naši přirozenost se stal  
člověkem a tím se nám stal  podobným, tak „On je obrazem neviditelného Boha“ (Kol 
1,15), „On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem.“ 
(Žd 1,3)417 

Manqarius ᶜAwdalláh  - Manára (Maják)
Odpovídá na protestantskou kritiku a vysvětluje, že ctění náleží osobě znázorněné na 
ikoně a nikoli věci či soše a klanění se před nimi je znakem úcty, protože uctívání náleží 
pouze Bohu samotnému. Používá argumentaci skrze starozákonní příběh o Mojžíšovi 
(Ex 20,4) a (Ex 25,18-22).418 Dále také popisuje příběh o mandylionu a ikoně Panny 
Marie, kterou měl vytvořit sv. Lukáš. Také zmiňuje, že ikona archanděla Michaela ze 
17. stol., měla zázračně zmařit chystanou krádež.419 
Také cituje muslimského historika Al-Maqrízí,  že  to byl svatý Kyrill,  který přikázal 
umístit ikony do chrámů v Egyptě (r. 420). Dále také cituje několik koptských umělců, 
jako Makários (59. Alexandrijský patriarcha) malíře Abú al-Fath ibn al-Aqmaʼí ibn al-
Húfí, z r. 1186, Abú al-Jusrá de Malídž, „o němž Abú al-Makárim říká, že maloval ikony  
k oslavě Pána pro chrám Panny Marie [který je] v Hárat ar-Rúm“.420  

Z historických textů lze shrnout:

1) Legendy o  Abgarovi králi Edesském a sv. Lukášovi jsou popisovány nejčastěji. První 
legenda je o tzv. ikoně acheiropoietos421. Legenda vypráví o Edesském králi Abgarovi, 
který  získal  otisknutou  tvář  Ježíše  Krista  na  roušce.  Tato  rouška  byla  příčinou 
zázračného uzdravení a měla se také stát prototypem pro ikony tváře Krista, jež jsou 
tedy chápány, jako její přímé kopie a tedy mají ukazovat Kristovu pravou tvář. Tato 

416 O. F. A. Meinardus, Two Thousand Years of Coptic Christianity, 1999, s. 118-119.
417 Fr. T. Y. Malaty, Church, the House of God, 2003, s. 272. 
418 U. Zanetti, „Les icônes chez les théologiens de L’Église Copte“, L’icône copte, tome 2, L’icône copte  

contemporaine. Le Monde Copte 19. 1991, s. 84.
419 U. Zanetti, „Les icônes chez les théologiens de L’Église Copte“, L’icône copte, tome 2, L’icône copte  

contemporaine. Le Monde Copte 19. 1991, s. 82-3.
420 Tamtéž, s. 88.
421 Rukou nevytvořená.
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legenda byla rozšířená již v rané církvi a setkáváme se s ní například v Eusébiových 
Církevních dějinách (kde je popisována jako historická událost). Druhou legendou je 
příběh  sv.  Lukáše  evangelisty,  který  měl  na  žádost  Panny  Marie  vytvořit  sám  její 
podobu, čímž vznikl prototyp ikony Marie. Tyto příběhy jsou přijímány jako historické 
události a mají klíčové postavení. V případě legendy o Mandylionu se jedná přímo o čin 
Krista, v případě sv. Lukáše evangelisty se zase jedná o „posvěcení“ vytvoření ikony 
Panny Marie jí samotnou. Vytváření ikon je takto nejen dovoleno, ale přímo vyžádáno 
nejvyšší autoritou.

2)  Dalším  důležitým  argumentem  je  využití  pasáže  ze  Starého  zákona,  kde  jsou 
citovány verše, v nichž sám Bůh přikazuje vytvořit výzdobu Chrámu, ve kterém mají 
být vytvořeny sochy Cherubínů na arše úmluvy422.

3)  Z textů také jasně vyplývá potřeba zdůraznění,  že se v případě projevování úcty 
nejedná o uctívání, protože to má náležet pouze Bohu.

4) Účel ikon je shledáván v připomínce událostí, svatých a martyrů. Také mají důležité 
místo v modlitbách, aby se svatí mohli za věřící přimlouvat u Boha. Důležitým cílem je 
pak  zdůrazňovaný  pedagogický  účel  ikon  pro  předávání  křesťanského  učení 
negramotným.

5) Důležitou součástí jsou pak nakonec legendy o „zázračných“ ikonách, skrze které se 
takto má potvrzovat Boží působení na zemi.

6) Od 13. stol. je také doloženo svěcení ikon chrismem (myrem).

7) Naopak se nesetkáváme s argumenty, které by vycházely z christologie. Inkarnace a 
poukaz  na  to,  že  na  sebe  „neviditelné  přijalo  podobu“  nacházíme  pouze  v  jednom 
případě (ibn Kabar). Argumentace skrze vtělení se začíná objevovat až v 18. stol. (al-
anbá Jússáb) a dále pak v reakci na kritiku ze strany protestantů (Manqarius). 

Ze všech případů vyplvá, že nejzásadnější roli v argumentaci pro užívání ikon sehrávala 
v koptské církvi tradice. Na těchto několika dochovaných historických textech lze vidět, 
že ikony měly v rámci odlišování mezi uctíváním a velebením (ctěním) v koptské církvi 
stejné  postavení  jako  v  ostatních  orthodoxních  církvích.  Co  se  však  týče  hlavní 
argumentační linie, na základě které jsou vystavěna odůvodnění v době sporů o ikony v 
Byzanci, tedy jako pokračování christologických diskuzí, ta v koptské církvi své místo 
nenalezla.  Náznaky  se  objevují  až  v  období  moderní  historie  v  apologii  ikon  vůči 
protestantskému vlivu v Egyptě. Theologické zakotvení ikon skrze christologii lze pak 
nalézat spíše v jednotlivých pojednáních o ikonách jednotlivých autorů a až v moderní 
době. Obecně lze říci, že výraznější zájem o theologické zakotvení ikony v Koptské 
církvi přinesla  až vlna kritiky v období příchodu západní misie  a její  činnosti  mezi 
koptskými křesťany. 

5.3.2.Současnost ikony v theologii Koptské orthodoxní církve

Šenúda III. a vyjádření k ikonám a programy nedělních škol (diasporních Koptů)

422 Podrobněji viz kapitola Šenúda III. a vyjádření k ikonám a programy nedělních škol (diasporních 
Koptů).
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S nejrozsáhlejším theologickým pojednáním o ikonách v Koptské církvi se setkáme v 
Komparativní  theologii papeže  Šenúdy  III.  Jeho  text  je  směřován  v  odpověď 
protestantským církvím,  proto  je  také  pasáž  věnovaná  ikonám zaměřena  především 
apologeticky. Vzhledem k tomu, že autorem je nejvyšší církevní autorita a tak má jistě 
jeho výklad velkou váhu, tak mu věnujeme větší prostor. 

V době vlády Lva III. probíhala v 8. stol. v r. 726 n.l. válka proti ikonám. Než se uklidnila 
situace, pokračovala po několik století. Znovu se oživila v protestantismu v 15. a 16. stol. 
n.l.  a  v  jejich  víře  přetrvala dodnes.  Někteří  naši  protestantští  bratři  považují  ikony za 
pozůstatky pohanství. Vyčítají orthodoxii a katolicismu ctění ikon, jejich líbání, zapalování 
svící  před  nimi  a  poklekání  před  nimi.  Pokusíme  se  zde  odpovědět  na  všechny  body, 
ukázáním duchovního užitku ikon a proč si církev [ikony] ponechává.423

Jeho obhajoba ikon v Koptské církvi je odpovědí na možné nařčení z „nedodržování 
druhého přikázání“ starého Zákona a že tedy úcta jim vzdávaná je rovna „modloslužbě“. 

Naši bratři protestanti nevěří v obrazy a ikony v orthodoxní církvi nebo v sochy v katolické 
církvi.  Chápou  je,  že  jsou  v  protikladu  k  druhému  přikázání,  ve  kterém  Pán  říká: 
„Nezobrazíš  si  Boha zpodobením ničeho,  co  je  nahoře  na  nebi,  dole  na zemi  nebo ve  
vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin,  
tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení  
těch,  kteří  mě  nenávidí.“  (Ex  20,4-5)  „Nezobrazíš  si  Boha  zpodobením ničeho,  co  je  
nahoře na nebi,  dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému 
klanět ani tomu sloužit.“ (Deut 5,8-9)424

Jeho  výklad  pak  sleduje  zejména  argument  skrze  bibli  samotnou  –  tedy  jakým 
způsobem se ve Starém zákoně hovoří o zákazu znázorňování a také jaký má mít tento 
zákaz význam a pro koho. Jinak řečeno jaký je možno nalézat kontext tohoto zákazu 
tak, jak jej můžeme „vyčíst“ z bible a tedy také jakou formou se má zákaz vyobrazování 
vykládat. 

1) Abychom odpověděli na námitku proti ikonám, musíme zvážit následující:
a) Co verš, který používají naši protestantští bratři, obsahuje? Proč byl tento verš vyřčen a 
co je jeho účelem? Příčina našeho tázání se leží ve slovech apoštola „litera zabíjí“ (2Kor 
3,6)
b)  Které jsou další  verše jež,  pokud je  položíme vedle tohoto verše,  vytvoří  kompletní 
význam a pomohou nám pochopit ducha a nikoli literu Pánova přikázání? Již jsme před tím 
vyložili nebezpečí užití pouze jednoho verše. 

2) Co bylo Božím záměrem zakázu obrazů a soch? Pánův záměr je  jasný z Jeho slov: 
„Nebudeš se před nimi klanět, nebo je uctívat.“ Proto přikázání není porušeno, pokud je 
účel jejich užívání vzdálen jejich uctívání.
Není zde pochyb, že tento zákaz je jedním z Pánových Deseti Přikázání, které bylo dáno v 
období,  kdy  bylo  rozšířené  pohanství  a  kdy  byla  obava  z  toho,  že  by  věřící  mohli  
odpadnout od víry, a tak bylo zakázáno zdobně otesávat jakékoli kameny dokonce i na 
obyčejné domy či při budování oltáře.425

Další a možná nejdelší pasáž je věnována dokazování, že i ve starém Zákoně lze nalézt 
verše, ve kterých Bůh sám  přikazuje zhotovit vyobrazení. Pro některá zobrazení tedy 
nalézá argument v bibli a to přímo ve starém Zákoně. Zde již také nalézá základní prvek 

423 Šenúda III.Komparativní theologie: obrazy a ikony (kap.) 90, (arabsky). [online].
424 Tamtéž.
425 Tamtéž.
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v obhajobě; že tedy takováto znázornění nemohou být důvodem k „modloslužebnictví 
jako u pohanů“, pokud již lidé uctívají „pravého Boha“. 

3)  Vidíme,  že  to  byl  Bůh  sám,  který  zakázal  lidem  vytesávat  idoly  či  podoby,  kdo 
přikazoval Mojžíšovi v příhodě s ohromným hadem: „Hospodin Mojžíšovi řekl: „Udělej si  
hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane  
naživu.“  (Num 21,8) Tak Mojžíš učinil a neporušil druhé přikázání.
Nadto, Pán Ježíš Kristus nás učí, že tento akt byl vzorem Jeho kříže. Řekl: „Jako Mojžíš  
vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl  
život věčný.“ (J 3,14-15)

4) Když Pán přikázal  Mojžíšovi,  aby vybudoval Archu Úmluvy, žádal  jej,  aby vytvořil 
cherubíny ze zlata na její vrch. Řekl: „Potom zhotovíš dva cheruby ze zlata; dáš je vytepat  
na oba konce příkrovu. Jednoho cheruba uděláš na jednom konci a druhého cheruba na  
druhém konci. Uděláte cheruby na příkrov, na oba jeho konce. Cherubové budou mít křídla  
rozpjatá  vzhůru;  svými  křídly  budou zastírat  příkrov.  Tvářemi  budou obráceni  k  sobě;  
budou hledět na příkrov. Příkrov dáš nahoru na schránu a do schrány uložíš svědectví,  
které ti dám. Tam se budu s tebou setkávat a z místa nad příkrovem mezi oběma cheruby,  
kteří budou na schráně svědectví, budu s tebou mluvit o všem, co ti pro Izraelce přikážu.“ 
(Ex 25,18-22). A tak bylo učiněno.426

Vytváření  obrazů  těchto  dvou  cherubů  nebyl  přestupek  druhého  přikázání,  které 
zakazuje vytváření  idolů ve formě čehokoli na nebi, protože záměrem nebylo uctívání 
této reprezentace andělů cherubíny.
Naopak, toto zobrazení dvou cherubínů bylo vytvořeno na Boží příkaz stejně, jak byl 
podle Božího příkazu vytvořen had. 

5)  Stejným  způsobem  vystavěl  Šalamoun  Chrám  a  vyzdobil  jej  jejich  podobou:  „Pro 
svatostánek zhotovil dva cheruby z olivového dřeva; jejich výška byla deset loket. Pět loket  
měřilo jedno křídlo cheruba a pět loket druhé křídlo, od jednoho konce křídla ke druhému  
bylo deset loket. Také druhý cherub měřil deset loket. Oba cherubové měli stejnou míru a  
stejný  tvar.  Výška  prvního  i  druhého  cheruba  byla  deset  loket.  Cheruby  umístil  do  
nejvnitřnější části domu. Rozprostírali křídla tak, že křídlo jednoho se dotýkalo jedné stěny  
a křídlo druhého se dotýkalo druhé stěny; jejich druhá křídla se uprostřed domu navzájem  
dotýkala. Také cheruby obložil zlatem.“(1Kr 6,23-28)

6)  Nebyl to jen případ dvou cherubínů, ale Svatá Bible říká: „Na všechny stěny přední i  
zadní části domu dal vyřezat dokola řezby cherubů, palem a věncoví z květin“ (1Kr 6,29). 
Vyrobil dvoje dveře pro vstup a „Na ně dal vyřezat řezby cherubů, palem a věncoví z květin  
a obložil je zlatem.“ (1Kr  6,32-35). Tak byl dům Pána vyzdoben obrazy a řezbami a lidé 
stále uctívali Boha. Neuctívali tyto obrazy či řezby. Není to tak, že by neuposlechli druhého 
přikázání.427 

Orthodoxní odlišení proskynésis a latreia ve vztahu k ikonám, je zde klíčem ke čtení jak 
starozákonního  i  novozákonního  textu.  Jedná  se  o  uctívání  zobrazeného  a  nikoli  o 
uctívání ikony samotné – jakožto věci.  

7)  Stejně  tak  Archa  úmluvy,  respektována  knězi,  lidem  a  králi,  v  žádném  případě 
neznamenala pohanskou modloslužbu.  Svatá Bible nám říká,  že po té,  co byli  Izraelité  
poraženi u Aje, Jozue, syn Nuna a následník Mojžíše, spolu se staršími Izraele, poklekli a 
modlili se k Pánu před Archou Úmluvy až do večera (Joz 7,6)428.

426 Šenúda III.Komparativní theologie: obrazy a ikony (kap.) 90, (arabsky). [online].
427 Tamtéž.
428 „Tu roztrhl Jozue své roucho, padl před Hospodinovou schránou tváří k zemi, ležel tak až do večera 

spolu s izraelskými staršími a házeli si prach na hlavu.“ (Joz 7,6)
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Pán neřekl  Jozuemu: „Porušil  jsi  druhé přikázání.“ Ale naopak, Pán k němu promluvil, 
způsobil  zázračné  znamení,  kterým  odhalil  hřích  Achena,  syna  Karmita,  dal  Aj  do 
Jozuových rukou a pozvedl Jozuovu hlavu. 
Jozue  nezhřešil  pokleknutím  před  Archou  úmluvy  Pána,  protože  neuctíval  Archu,  ale 
uctíval  Pána,  který  přišel  a  mluvil  z  [místa]  mezi  cherubíny.  Obdobně  David  Prorok 
nezhřešil, když oslavoval návrat Archy tím, že začal skákat a tančit před ní (2S 6,12-15)429.

8) Podobně, říkáme, že neuctíváme obrazy nebo ikony, ale že je ctíme, proto uctívání náleží 
těm, kterým náleží, podle slov Pána svým následovníkům: „Kdo mně slouží, dojde cti od  
Otce.“ (J 12,26). Pokud Otec uctí Své svaté, neměli bychom je mít v úctě také?

9) Říkáme totéž ve vztahu ke kříži, o kterém sv. Pavel apoštol řekl Galatským: „Vy 
pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil – vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš  
Kristus ukřižovaný!“(Ga 3,1).430

13) Ve ctění obrazů uctíváme zobrazené. Když líbáme Evangelium, ukazujeme svou lásku 
ke slovu Božímu a Boha, který nám dal Svá přikázání, aby nás vedl. Když se klaníme před  
křížem, klaníme se, jak jeden z Otců řekl, „Jemu, který je na něm ukřižován“. 
Přikázání „Nebudeš se před nimi klanět či jim sloužit“ se na nás rozhodně nevztahuje, když 
toto činíme.431

Užitek ikon v církvi se ukazuje i na jejich schopnosti být výukou biblických událostí a 
života svatých. Také mohou výrazněji  zapůsobit  na věřícího,  aby následoval svaté v 
jejich životě.

12) Nemůžeme přehlížet význam obrazů jako lekcí vysvětlující události ze Svaté Bible a 
životů hrdinů víry a historie [církve]. Ikona může zanechat hlubší účinek na duši než čtení 
či poslouchání kázání.
Ikony propojují věřící na zemi s anděli na nebesích a spravedlivých, kteří vyčkávají v ráji.  
Dávají nám silnou vnitřní motivaci k naplňování slova apoštola: „Mějte v paměti ty, kteří  
vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve  
víře!“ (Žd 13,7).432

Nakonec čerpají podle Šenúdy z obrazů užitek i protestanti, kteří je alespoň částečně v 
jisté podobě užívají.  

10)  Děkujeme  Bohu,  že  naši  protestantští  bratři  nyní  pozdvihují  kříž  na  vrchol  svých 
kostelů bez toho, že by jej považovali za vyřezaný obraz.

11)  Děkujeme  Bohu,  že  ve  svých  nedělních  školách  naši  protestantští  bratři  rozdávají 
obrazy Pána Ježíše Krista, andělů, proroků, Noemovy archy se zvířaty, Dobrého Pastýře s 
beránkem, Davida krmícího svého beránka, Elijáše a krkavce, kteří jej opatrovali, chudáka 
Lazara a psy, kteří olizují jeho rány, Balaama s ďáblem pokoušejícím Pána Ježíše Krista na 
poušti. Tím, že rozdávají tyto obrazy, neobávají se či nepochybují, že by porušovali druhé 
přikázání tím, že by měli obrazy něčeho co je na nebesích či toho, co je na zemi pod ním.433

Dokazuje také, že historie ikon sahá až k počátkům církve. Důkazem toho má být ikona 
acheiropoietos (rukou  nestvořená)  a  legenda  sv.  Lukáše  evangelisty,  jež  mají  své 

429 „Potom králi Davidovi oznámili, že Hospodin pro Boží schránu žehná Obéd-edómovu domu i všemu, 
co mu patří. David šel s radostí přenést Boží schránu z domu Obéd-edómova do Města Davidova. 
Když ti,  kdo nesli Hospodinovu schránu, ušli šest kroků, obětoval býka a vykrmené dobytče.   A 
David poskakoval před Hospodinem ze vší síly; byl přitom přepásán lněným efódem.David a všechen 
izraelský dům vystupovali s Hospodinovou schránou za ryčného troubení polnic.“ (2S 6,12-15)

430 Šenúda III.Komparativní theologie: obrazy a ikony (kap.) 90, (arabsky). [online].
431 Tamtéž.
432 Tamtéž.
433 Tamtéž.
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tradiční místo v koptské apologetice ikon. 

14) Je dobře známo, že ikony byly známy od dob apoštolských dob. Říká se, že Lukáš 
Evangelista byl umělcem a vytvořil nejen jeden portrét Panny Marie. Tradice nám říká o 
tváři  Pána  Ježíše  Krista,  která  se  otiskla  na  šátek.  Když budete  studovat  historii  ikon,  
dozvíte se, že období nejsilnější víry byly ty, ve kterých lidé ctili ikony. Jejich víra tím 
nebyla narušena, naopak byli to ctnostní lidé.434

Nakonec ještě zmiňuje možnost duchovního působení na věřící skrze ikony. 

15) Proč bychom měli odnímat umělcům možnost šíření působení duchovního života mezi 
lid? Obrazy vyvolávají duchovní city, které působí na duši a účinně předávají lidem životní  
příběhy svatých.435 

Celou apologii a výklad lze shrnout do několika bodů:

1) Zákaz zobrazování ve Starém zákoně je třeba vidět v kontextu doby, kdy bylo ještě 
možné nebezpečí, že by vyvolený lid znovu upadl do idolatrie vlivem „pohanů“. Toto 
už nemá být případ křesťanů.436

2) Následuje své historické předchůdce v argumentu skrze starozákonní příkaz Boha k 
výzdobě Chrámu a vytvoření Cherubů společně s Mojžíšovou holí a hadem.
3) Stejně jako ve všech ostatních případech důležitost rozlišení proskynesis a latreia.
4) Stejně jako ve všech ostatních případech důležitost „pedagogického působení“ ikony.
5)  Navazuje  na  tradici  v  obraně  ikon  skrze  důležitost  legend  o  Mandylion a  sv. 
Lukášovi.

V  Šenúdově  apologetickém  pojednání  a  vyjádření  k  zakotvení  ikon  v  theologii 
nenalézáme argumentaci  vedenou  skrze  christologii.  Obecně  lze  říci,  že  se  opírá  o 
výklad biblických textů starého Zákona skrze „novozákonní klíč“ k jejich interpretaci 
(tedy skrze chápání nového Zákona jakožto naplnění Zákona starého). Otázka úcty vůči 
ikonám je tedy kvalitativně odlišná od „modloslužby“. Dále vyvstává důraz na tradici a 
praxi, která má potvrzovat ortho-doxii Koptské církve v přístupu k ikonám.

Ve všech současných pojednáních o ikonách z pera koptských autorů, se setkáváme s 
obdobným pojetím jako u papeže Šenúdy. Je typické, že se jedná o texty, které jsou 
určeny k výuce v rámci nedělních škol a také, že jsou učebními texty vytvořené pro 
Kopty v diaspoře. Vztah k ikonám a jejich theologické zakotvení není tématem (tedy 
kruciálním  tématem)  Koptské  církve  v  Egyptě,  kde  staví  na  tradici  a  praxi  a  není 
tématem k „řešení“. Problematizování této otázky je spíše věcí diasporní církve, kde 
tradiční praxe může ztrácet na své samozřejmosti. 

Všechny body,  které  jsme zmínili  u  papeže  Šenúdy,  je  možné  nalézt  i  v  programu 
nedělních škol a jejích učebních textů: 

1) Vysvětlení historického kontextu druhého přikázání:

Církev následuje předchozí zákon, jen ve smyslu ducha zákona nikoli podle slov.437

434 Tamtéž.
435 Tamtéž.
436 Stejný přístup lze nalézt i například u Jana Damašského v  Řeči na obranu obrazů.
437 Father Rueiss Awad,  The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday  

School Program. Grade 8., 2015, s. 55.
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Bůh zakázal vytváření obrazů nebo soch, protože Židé nebyli schopni činit rozdílu mezi 
uctíváním a ctěním.438

Verš z Exodu [citovaný výše] byl dán Židům aby jim bylo zabráněno napodobovat pohany, 
kteří žili kolem nich. Například král Šalamoun upadl v uctívání cizích bohů, když se oženil 
s pohanskou ženou. Tento verš byl také dán Židům této doby aby jim zabránil  směšovat  
uctívání Boha a uctívání idolů. 439

Obezřetnost vůči uctívání idolů: 
Církev následuje předchozí zákon, jen ve smyslu ducha zákona nikoli podle slov. […] Židé 
padli dvěma způsoby.
1) Tak jako okolní uctívači idolů, stejně jako Šalamoun.
2) Zapojovali uctívání idolů do svého uctívání Boha.440

2) Zdůraznění přikázání Boha k „zobrazení“ ve Starém zákoně:
 
Dokonce ve Starém zákoně byly ikony užity na tabernákl a později v chrámu. Tyto ikony 
byly rozhodně vytvořeny podle Boha samého a ikony byly myšleny, jako poukaz na nebesa 
(Žd 8,5)441, a (Ex 25,40)442. 

Ikony ve Starém zákoně:
Tabernákl a chrám jsou ikonami s božskou kresbou.
Cherubíni na Arše Úmluvy byli symboly Božské přítomnosti443.444

Stejně tak příběh s „bronzovým hadem“ je interpretován, jako příkaz Boha k zobrazení: 

V případě bronzového hada, Bůh nařídil Mojžíšovi jej vytvořit (obdobným způsobem jako 
Kříž), aby se stal zdrojem uzdravení komukoli, kdo se na něj podívá445.446  

Když  ale  lidé  zneužívali  sochy  hada  a  chtěli  ji  uctívat  -  nabízením  obětin  -  prorok 
Chizikijáš ji zničil447.448

3) Rozdíl mezi uctíváním a velebením:

438 Father Rueiss Awad.  The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday  
School Program. Grade 7., 2015,  s. 101.

439 Father Rueiss Awad.  The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday  
School Program. Grade 11. 2015, s. 101

440 Father Rueiss Awad.  The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday  
School Program. Grade 8. 2015, s. 55.

441 „Ti však sloužili  ve svatyni,  která je  jen náznakem a stínem svatyně nebeské.  Vždyť Bůh uložil  
Mojžíšovi, když měl zřídit stánek: ‚Hleď, ať uděláš vše podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.‘“ 
(Žd 8,5)

442 „Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.“ (Ex 25,40)
443 „Tam se budu s tebou setkávat a z místa nad příkrovem mezi oběma cheruby, kteří budou na schráně 

svědectví, budu s tebou mluvit o všem, co ti pro Izraelce přikážu.“ (Ex 25,22)
444 Father Rueiss Awad.  The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday  

School Program. Grade 8., 2015, s. 55.
445 „Hospodin Mojžíšovi řekl: „Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli 

uštknutý podívá, zůstane naživu.“Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže 
někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.“ (Num 21,8-9) 

446 Father Rueiss Awad.  The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday  
School Program. Grade 11., 2015, s. 254.

447 „Odstranil  posvátná  návrší,  rozbil  posvátné  sloupy,  skácel  posvátný  kůl,  na  kusy  roztloukl 
bronzového hada, kterého udělal Mojžíš a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo; nazvali jej  
Nechuštán.“(2kr 18,4) „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,aby 
každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“ (J 3,14-15)

448 Father Rueiss Awad.  The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday  
School Program. Grade 11., 2015, s. 254.
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Naše  církev  je  povinna  uchovávat  živého  ducha  přikázání  naživu.  Nepřijímáme  je 
doslovně, protože doslovné výklady zabíjí, ale duchovní výklady dávají život. Tak církev 
zachovává toto přikázání nikoli skrze zakázání užívání ikon, ale skrze odmítnutí zneužití  
ikon. Neuctíváme ikony, uctíváme Boha. Ctíme však svatého, který je namalován na ikoně,  
vzpomínáme na jeho či její život, učíme se z něj a aplikujeme jej na náš osobní duchovní 
život. Takto křesťané mohou užívat ikony, jelikož duchovně chápou nemísení uctívání Boha 
se ctěním ikony.449 

4) Pedagogický účel ikony:

Takto je umožněno velmi jednoduchým způsobem předávat učení o jeho či jejím životě i  
lidem, kteří nemohou číst a psát. Toto vše je činěno k duchovnímu růstu a velebení jména 
Božího.450 

5) Legendy o prvních ikonách:

Je zde mnoho historických příběhů ohledně původu ikon Pána Krista, některé s vztahují k  
sv. Veronice, která použila svůj šátek k otření Kristovy tváře při Jeho cestě na Golgotu. Pán 
ji odměnil zázračným otisknutím Své tváře na plátno451.
Také  jsou zde  některé  ikony Panny Marie  držící  v  náručí  malého Ježíše,  o  kterých  se  
traduje, že byly přímo malovány sv. Lukášem evangelistou, který byl jak lékařem, tak i  
malířem.452453

6) Na rozdíl od Šenúdova pojednání je zde také poukázáno na prvek christologický:

Ikona a inkarnace Ježíše Krista:
V Novém zákoně, Bůh zjevil sebe sama skrze svého inkarnovaného syna454.
Tak užívání ikon v bohoslužbě je následek božské inkarnace.
Inkarnace je mostem mezi neviditelným Bohem a viditelným člověkem. Tak ikona může 
ukázat nové nebeské duchovní dimenze.455

Středem křesťanské víry je, že „Slovo se stalo tělem“ (J 1,14). Jedním z užitků inkarnace 
Boha  je  možnost  mít  obraz  Boha.  Bez  inkarnace  Boha  bychom si  nemohli  představit  
božství – které je neomezené a nemůže být viděno. Když ovšem Bůh přišel do našeho světa 
skrze Svou inkarnaci, manifestoval obraz Boží.456 

Právě poslední prvek –  christologie – ve výkladu ikon se postupně stává tématem ve 
výkladech o ikonách, jež postupně vznikají. Více jim bude věnováno místo v části o 
„theologii v ikonách“, která je zaměřena nikoli na oficiální stanoviska, ale lze je chápat 

449 Tamtéž, s. 253.
450 Tamtéž, s. 253.
451 Jiná verze legendy ikony acheiropoietos, která je více známá v západní církvi.
452 Father Rueiss Awad.  The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday  

School Program. Grade 11. 2015, s. 250.
453 Father Rueiss Awad.  The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday  

School Program. Grade 11. 2015, s. 250.
454 „Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem 

s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?“ (J 
14,8-9)
„On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal 
očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech“ (Žd 1,3)
„On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,“ (Kol 1,15)

455 Father Rueiss Awad.  The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday  
School Program. Grade 8. 2015, s. 55.

456 Father Rueiss Awad.  The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday  
School Program. Grade 11., 2015, s. 251.
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spíše v rovině orthodoxního  theologumenon.  Tedy filosoficko-theologické úvahy, jež 
začínají v koptské církvi vznikat. 

5.3.3.Posvěcení ikony v Koptské orthodoxní církvi

Tak jako je tradicí ve většině orthodoxních církví, i v koptské církvi jsou ikony svěceny. 
V Ruské pravoslavné církvi se tradičně ikona světí vodou, v Řecku položením na 40 dní 
na oltář. V Koptské orthodoxní církvi se světí myrem a „dýchnutím“ na ikonu.457

Historie svěcení ikon, tedy původ a vznik ritu a modlitby k posvěcení ikony není úplně 
jednoznačný.  Historici  se však shodují,  že  v orthodoxních církvích tato tradice není 
doložitelná před 16. stol.458 V některých případech je dokonce první zmínka o speciální 
modlitbě k posvěcení ikony připisována kyjevskému metropolitovi Petru Mogilovi (r. 
1649).459 Historie modlitby pro posvěcení ikony v rámci koptské církve začíná již ve 14. 
stol.  „Koptská modlitba se užívala minimálně od 14. století,  jak je vyplývá z mnoha  
dostupných modlitebních knih.“460 Tyto nálezy pak vedou k interpretacím, že nakonec 
byl koptský ritus pro posvěcení ikony původním a jak píše G. Passarelli, vzhledem k 
tomu,  že  řecká  církev  modlitbu  pro  posvěcení  ikony  před  16.  stoletím   neměla 
„modlitba,  která je  užívána dnes  byla  pravděpodobně složena z  koptské  modlitby  a  
nikoli naopak, jak by se mohli liturgisté domnívat!“461 

Cesta  koptské  modlitby  do  řecké  církve  měla  vést  skrze  město  Famagusta  (na  jihu 
Kypru), kde mohlo dojít k setkání s koptskými mnichy.  

[…]  Passarelli  dokázal,  že řecká modlitba požehnání ikon se poprvé objevuje v řeckém 
rukopisu Barberini 390, který byl zkopírován kolem roku 1575 pro Germana Kouskonari, 
evokuje ten od Amathonte z Kypru, který žil mnoho let ve Famaguste, kde měl příležitost  
vstoupit do styku s koptskými mnichy, kteří tam žili; z tohoto rukopisu Goar převzal tuto 
modlitbu a všechny ostatní pozdější řecké edice dosvědčují, že byly převzaty z něj.462 

Zmínku  o  pomazání  ikon  svatým  myrem ale  nalezneme  již  v  textu  „Kniha  řádu 
kněžství“ (Kitáb taríb al-kahanút)463jež je historiky datována do 13. stol.464 

457 Viz obr. č. 36, 37.
458 Viz  I.  G.  Passarelli,  Sulla  preghiera  di  benedizione  delle  iconi,  dans  Collectanea  byzantina  

(Orientalia Christiana Analecta, 204) Rome, 1977, s. 239-254. cit. dle U. Zanetti, „La prière copte de 
consecration d'une icône“, L’icône copte, tome 2, L’icône copte contemporaine. Le Monde Copte 19., 
s. 93.

459 „počáteční zasvěcení: „Požehnaný je náš Bůh...“ následují úvodní modlitby a žalm, který je vhodný 
pro danou kategorii ikony; Velká modlitba požehnání (téměř anafora), připomínky události z Bible či 
církevní historie, která je tématem ikony, epikléze jíž je žádán Pán, aby posvětil ikonu, ekfonésis; 
druhá  epikléze  pro  požehnání;  pokropení  svatou  vodou  ;  troparion  či  hymnus  ikony  či  svátku, 
propuštění.“  Euchlogion  ,metropolita  kijevský  Peter  Mogila  pol.  17.  stol.  viz  https://blog.obitel-
minsk.com/2018/06/consecration-of-icons-does-it-agree.html 

460 U.  Zanetti,  „La  prière  copte  de  consecration  d'une icône“,  L’icône  copte, tome  2, L’icône  copte  
contemporaine. Le Monde Copte 19. s. 98

461 U.  Zanetti,  „La  prière  copte  de  consecration  d'une icône“,  L’icône  copte, tome  2, L’icône  copte  
contemporaine. Le Monde Copte 19. s. 93.

462 U.  Zanetti,  „La  prière  copte  de  consecration  d'une icône“,  L’icône  copte, tome  2, L’icône  copte  
contemporaine. Le Monde Copte 19. s. 95.

463 Viz výše „historická pojednání o ikonách u Koptů“ - „Kniha řádu kněžství“ (Kitáb taríb al-kahanút).
464 Mezi rukopisy rituálu,  které obsahují  modlitbu požehnání ikon, lze uvést  rukopisy ve Vatikánské 

knihovně, manuskripty Vatican Copte 44, f. 64-65 (14. stol.), 45, f. 118- 119 (18.stol.), 49, f. 72-74 
(19.stol.), stejně jako velké množství kopií kolekce Borgia (Borgia Copte 26, ze 17. stol.,  Borgia 
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V koptské theologii  náleží posvěcení pouze ikonám, které jsou posléze umístěny do 
chrámu.  Také jen  těmto ikonám by měla být  směřována úcta;  je  možno je  v  rámci 
liturgie okuřovat kadidlem, mohou být líbány (přímo či jak je zvykem u koptů ruku, 
kterou  se  jich  dotýkají),  zapalovány  před  nimi  svíčky  či  jiné  formy  úcty.  V rámci 
koptského ritu posvěcení ikony je ikona pomazána chrismem tak jak je zvykem při křtu. 
„Takto  již  nejsou  památkami,  […] ale  –  jako  posvěcené  ikony  –  stávají  se  Božím  
vlastnictvím a nositelem působící duchovní síly, která má schopnost vyzdvihnout srdce  
do  nebe  a  být  pozitivním  přínosem  v  církevním  životě.“465 Posvěcené  ikony  se 
neprodávají  (v  Rusku  to  je  úplně  zakázáno  až  od  17.  stol).  Jak  říká  archimandrita 
Simeon „ikona chrání chrám, tak jako předtím chrám chránil ikonu“466.

Také je pravidlem, že posvěcenou ikonu by neměl nikdo získat do osobního vlastnictví 
na  své domácí  „oltářky“.  Výjimečně mohou mít  posvěcenou ikonu u sebe  mniši  či 
mnišky a kněží, ale laik by určitě neměl. Důvodem je, aby náhodou nesklouzl k uctívání 
jí  samotné.  I toto pravidlo však někdy může být porušeno. Například biskup Tomáš 
hovoří o možnosti takovéto výjimky, když viděl ženu v jednom z chrámů v Anafoře 
(kde je biskupem), která byla tak pohroužena v kontemplaci před ikonou Krista, že bylo 
zřetelné,  jak k ní ikona „promlouvá“,  že jí nakonec tuto ikonu věnoval,  i  když byla 
posvěcena467. Důležitější než dodržení pravidla je pro něj spirituální cesta a růst člověka, 
kterou mohl takovýto vztah s ikonou podpořit.

Posvětit ikonu může v Koptské orthodoxní církvi pouze biskup, který také ikonu musí 
schválit. Ikona by měla odpovídat theologii církve. Jak se určuje „správnost“ ikony je 
velmi volné. Někteří biskupové jsou „striktnější“ i s ohledem na formu ikony. Například 
v klášteře sv. Dimiány se metropolitní biskup Bišoj velmi zajímá o správnost symboliky. 
Jsou ale i případy, kdy je rozhodování postaveno na méně „hmatatelných“ základech. Z 
rozhovoru s biskupem Jeremiášem v Káhiře vyplynulo, že není žádný problém posvětit 
ikonu v jakékoli formě (tedy i tzv.  taswírí – naivně realistického stylu). Má se jednat 
totiž stále o toho též Krista, tutéž Pannu Marii ať už je znázorněna jakkoli. Zda je ikona 
správná má být otázkou spirituální.  Správnost ikony pak vyplývá z  toho,  jaký otisk 
spirituality dává ikoně ikonopisec.  Pokud věřící  z ikony pociťuje mír a klid,  pak je 
taková ikona vhodná k posvěcení.468

Po pomazání ikony myrem (chrismem) pak biskup na ikonu ještě dýchne. Biskup se modlí:

Ó Vládce, Pane, Bože Pantokratore, Otče našeho Pána, Bože a Spasiteli Ježíši Kriste, jenž 
jsi nám skrze Svého služebníka Mojžíše dal zákon na počátku, aby byl vložen do Archy 

Copte 48, 77, 79, 85 a 99 z 18.stol., které jsou všechny, kromě čísel 26 a 99, kopie Raphael Tuki). -  
(Codices Coptici Vaticani Barberiniani Borgiani Rossiani, t. I, recensuerunt Adulphus Hebbelynck et  
Arnoldus Van Lantschoot, město Vatikán, 1937,  et Codices Coptici Vaticani Barberiniani Borgiani  
Rossiani, t. II a, recensuit Arnoldus Van Lantschoot, město Vatikán, 1947).   
V Egyptě samém, manuskripty z Koptského muzea:
Lit.  95 (4°)  ze 14. stol.,  a  Lit.  337 (2°)  z  19.  stol.  -  (Marcus Simaika et  Yassá  ʿAbd Al-Masíh, 
Catalogue of the Coptic and Arabic Manuscripts in … the Patriarchate… (vol. II 1), Cairo, 1942: n 
721 et 931.),  v klášteře sv. Makaria manuskripty Lit. 208, f. 72-74 ze 14. stol. a Lit. 217, 1. část, f. 
63-64 kopie z r. 1729. - (Cf U. Zanetti,  Les manuscrits de Dair Abú Maqâr. Invertaire (Cahiers d
´orientalisme, 11) Genéve, 1986: 252 et 261.) cit. dle  U.  Zanetti, „La prière copte de consecration 
d'une icône“,  L’icône copte, tome 2, L’icône copte contemporaine. Le Monde Copte 19. s. 95-96. 

465 Father Rueiss Awad.  The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday  
School Program. Grade 11., 2015, s. 254.

466 Rozhovor s biskupem Tomášem, Anafora, Egypt, r. 2014.
467 Rozhovor s biskupem Tomášem, Anafora, Egypt, r. 2015.
468 Rozhovor s biskupem Jeremiášem, Káhira, Egypt r. 2015. 
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úmluvy s podobiznou Cherubů, kteří přikrývají sebe sama křídly na každé straně oltáře. Tys 
poskytl moudrost Šalamounovi, aby navrhl Chrám, který pro Tebe postavil v Jeruzalémě. 
Ty ses zjevil Svým Svatým učedníkům skrze inkarnaci Tvého Jediného Zplozeného Syna, 
našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista a dals jim plán, jak vystavět chrámy a kláštery 
zasvěcené Tvým Svatým martyrům.
Proto Tě žádáme a zapřísaháme, Ó Filantrope (milovníku lidí), abys seslal Ducha Svatého 
na tyto obrazy Tvých Svatých a martyrů [jména].

Pak je [biskup] pomaže Svatým myrem (chrismem), dýchne na ně řka:
Budiž útočištěm spásy a projevem neochvějnosti pro všechny, kteří se ukázali [vyjevili] 
svou zasvěcenost  [oddanost]  víře  a  nechť  je  jistá  milost  Boha skrze  ně,  protože  těmto 
Svatým byly odpuštěny jejich hříchy a byli očištěni.
Požehnané a plné slávy je Tvé Svaté Jméno, Ó Otče, Synu a Svatý Duchu nyní vždy a na 
věky věků. Amen.

Dýchne na svaté ikony po Přijímání a před pitím vody.469 

5.3.4.Oficiální vyhlášení 

Svatý synod k ikonám 

Pro  úplnost  také  uvedeme  vyjádření  Svatého  synodu,  jež  se  postupně  začínají 
formulovat,  avšak  především vzhledem k  potřebám odrážejícím konkrétní  situace  a 
možné problémy:

Závazná vyjádření k ikonám vznikla na shromáždění Svatého Synodu v letech 1995 a 2010. 
Na shromáždění 10-6-1995:
Svatý Synod rozhodl následovně (na základě doporučení výboru pro ritus a po změnách 
požadovaných  jeho  svatostí)  […] Výbor  potvrdil  theologické,  Biblické  a  historické 
instrukce, které by měly být zachovány v rámci malování ikon. A výbor pro ritus navrhuje 
vytvoření  semináře,  který  by  vysvětlil  poznámky  [pozorování],  které  by  měly  být 
zachovávány koptskými ikonografy, aby ikony souhlasily s doktrínami církve, a toto bylo 
schváleno [Členy Svatého Synodu].470

Ve shromáždění 22-5-2010:
Doporučení výboru pro ritus byla schválena:
[…]
3. Pouze  ikona Pantokratora může být malována na místě „náruče otce“, uprostřed oltáře v 
chrámu.471

V  souvislosti  vyjádření  Synodu  ještě  uvedeme  zákaz  papeže  Šenúdy  III.  posvětit 
všechny ikony i obrázky, což bylo praxí do 20. století.472

 
Souhlasné pojetí ikon v Koptské orthodoxní církvi a ostatních orthodoxních církví

I přes to, že v koptské církvi nedošlo k theologickým disputacím a nutnosti vytvořit 
dogma ve vztahu k ikonám, vidíme, že principiálně má ikona v koptské církvi stejné 

469 The Book of  Ordinations and Conscerations.  [Translation, Compilation and Design by. Reverand 
Father Markos R. Hanna], 1994, s. 522.

470 Šenúda III., Rozhodnutí Synodu za papeže Šenúdy III., 2011.Svatý Synod Koptské orthodoxní církve 
r. 2011. (arabsky), s. 154-155.

471 Šenúda III., Rozhodnutí Synodu za papeže Šenudy III., 2011.Svatý Synod Koptské orthodoxní církve 
r. 2011. (arabsky) s. 173.

472 Rozhovor s metropolitním biskupem Bišojem, klášter sv. Dimiány, r. 2014.
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postavení a místo jako u ostatních orthodoxních církví. Toto místo je pak dáno tradicí a 
praxí, která je z koptského hlediska nenarušená.   

Explicitní vyjádření shody v dogmatice ikon nastalo v rámci dialogu mezi východními 
orthodoxními církvemi a tzv. Orientálními církvemi roku 1990 v Káhiře: 

Ve vztahu k učení sedmého ekumenického koncilu orthodoxní církve, který se odehrál r. 
787 n.l. Orientální Církve souhlasí s tím, že theologie a praxe ctění ikon, jak byly učeny 
koncilem, jsou v zásadě v souhlasu s učením a praxí Orientálních církví od nejstarších dob, 
ještě před svoláním koncilu a že s ohledem na to u nás není neshody.473

473 Bishop Daniel. The Spirituality of Icons. 2003, s. 3.
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6. Theologie v ikoně Koptské orthodoxní církve

Následující  pasáž  můžeme uvést  slovy biskupa Tomáše,  který shrnul  význam ikony 
Koptské orthodoxní církve následovně: 

1) Ikona je inkarnace smyslu, ducha. Umožňuje, aby věci, kterých není možno se dotýkat – 
mohly  být  pocítěny;  učinit  je  bližší  naši  smyslům. To,  co  je  nám nedosažitelné,  učinit  
dosažitelným.
2) Je to určitý způsob inkarnace, který je umožněn inkarnací Krista.
3) Ikony musí mít jasný význam. Musí být jednoznačně čitelná.
2) Ikona je modlitbou samotnou (při jejím vytváření).
3) Ikona je živoucí pomůcka pro komunikaci (proto je posvěcena svatým myrem). Používá 
se stejné  myro jako je užíváno při křtu a stejně tak se i ikona označí křížem. Pak se jí 
„vdechne“ život,  tak jako to učinil  Bůh,  když stvořil  člověka.  Jedná se pochopitelně o 
symbolický čin, jeho význam je však vlastně tentýž. Tímto získává ikona sílu, aby se mohla 
stát „živoucí“ komunikační pomůckou.474 

Ikony samotné jsou v orthodoxních církvích považovány za „theologii pro oči“. Proto 
také vznikalo mnoho symbolických výkladů ikon a procesu malování ikon (či  jejich 
psaní). Nejznámější jsou především autoři ruského pravoslaví z období 20. stol., kdy 
tradiční ikonopis v ruském pravoslaví znovu nalezl své místo. Mnoho autorů vykládalo 
theologické aspekty ikonopisu. Vznikaly rozbory a filosoficko-theologická pojednání. 
Takovýto přístup nebyl v koptské církvi obvyklý. Společně s novým znovu-založením 
ikonopisu  začínají  z  pera  koptských  theologů  vznikat  i  filosoficko-theologická 
pojednání o ikonách. Jsou zaměřeny na význam a postavení koptských ikon v koptské 
církvi. 

Obecně lze říci, že se v literatuře setkáváme s obdobnými tématy, jaké se nalézají i v 
pracích o ikonách od autorů jiných orthodoxních církví. Autoři se také odvolávají na 
stejné církevní autority. Uvedeme-li několik příkladů, jedná se o  sv. Basila, sv. Řehoře 
Nysského, sv. Jana Chrysostoma, sv. Řehoře Naziánského, sv. Nila Sinajského, papeže 
Řehoře  I.,  Irenea  z  Lyonu,  Leontia,  Eusébia  a  mnoho  dalších.  Nejdůležitější  však 
zůstávají biblické zdroje; ikony mají být nositeli evangelické zvěsti, protože jak říká 
například otec Jakob Malaty - „sehrávají pedagogickou, liturgickou a spirituální úlohu  
při odhalování tajemství Nového zákona tím, že ilustrují křesťanské doktríny a otevírají  
věřícím perspektivu světa, který přijde.“475  

6.1. Theologie v ikoně 

V rámci  prací  o  ikonách  z  pera  koptských  theologů,  lze  sledovat  prvky,  které  jsou 
tematicky  plně  srovnatelné  s  theologickými  pracemi  jiných  orthodoxních  autorů.  V 
některých případech na ně sami explicitně odkazují, někdy na ně navazují co do obsahu 
bez bližšího určení zdroje. Vzhledem k tomu, že takováto pojednání neměla v historii 
egyptského křesťanství nijak významnou úlohu, pokud vůbec nějakou, je takovýchto 

474 Rozhovor s biskupem Tomášem, Anafora, Egypt, r. 2014.
475 Fr. T. Y. Malaty, Church, the House of God, 1993, s. 254 – 8. op. cit. dle  Ch. Chaillot, The Role of  

Images and the Veneration of Icons in the Oriental Orthodox Churches: Syrian Orthodox, Armenian,  
Coptic and Ethiopian Traditions, 2018, s. 68.
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textů minimum. Také jejich rozsah obvykle není působivý. Avšak co do obsahu, lze 
hovořit o stejných důrazech. 

Ikony, jsou psané ne malované. Ikony ve skutečnosti participují a jsou nositeli svědectví o 
opravdovosti Boží přítomnosti mezi námi v tajemství víry, jíž jsou vyjádřením (Dr. Isaac  
Fanous). Jsou to psané obrazy Krista, jeho andělů, jeho svatých a událostí, jako narození 
Krista,  jeho  transfigurace,  jeho  smrti  na  kříži  a  jeho  vzkříšení.  Ikonografie  je  potom 
náboženské  umění  či  posvátné  umění.  Ikony  znázorňují  nebeské  scény  (Dr.  Stéphane 
René).  Jsou  pro  nás  svědky  přítomnosti  Božího  Království  ve  chrámu.  Je  součástí 
orthodoxní  víry,  že  ikony  nejsou  pouze  povoleny,  ale  jsou  duchovně  nutné,  protože 
„SLOVO se stalo tělem a pobývalo mezi námi“(J 1,14).476 Kristus je vpravdě člověkem a 
jako člověk vpravdě ikonou [obrazem] neviditelného Boha.“ (Kol 1,15477; 1Kor 11,17478; 
2Kor 4,4479) Ikony jsou okna do nebes nejen tím, že zjevují Boží slávu, ale staly se pro  
věřícího průchodem do království Božího. Historie užívání ikon sahá až do rané církve, 
možná  až  zpátky  k  svatému  evangelistovi  Lukáši.  Orthodoxní  křesťané  všeobecně  a 
Koptové především, neuctívají ikony, ale mimořádně je ctí, protože [ikony] participují na 
nebeské realitě.480       

Ikony zde mají stejné postavení jako v pojednáních autorů jiných orthodoxních církví.  
1) nemají  být chápány jako subjektivní umění  -  ve smyslu vyjadřování umělcových 
pocitů, ani jako pouhá vizuální podoba historie kultury.
2) Naopak se jedná o vizuální podobu základních církevních dogmat a učení církve, 
díky které je tyto možné šířit mezi všechen lid (tedy i negramotný).
3) Ikona není chápána pouze jako výsledek umělcovy práce; aby ikona byla „dobrou“ 
ikonou, má se na ní jistým způsobem „podílet“ Bůh. Za dobrou ikonu je považována 
taková, která má svou moc duchovně působit na věřícího, ať už v subtilnější formě v 
rámci  přiblížení  osobního  kontaktu  věřícího  s  Bohem  a  se  zobrazeným  a  tak  mu 
napomáhat  v  jeho  spirituálním  životě,  nebo  přímo  ve  formě  zázraků,  jež  se  podle 
církevní tradice měly či mají odehrávat skrze ikony. Ikona může být dobrá a správná, 
pokud je inspirovaná Bohem. Proto má být ikonopisec v průběhu její tvorby ve stavu 
neustálé modlitby a soustředění na Krista.481  

Pevně věříme, že ikony nejsou doma či  ve chrámech užívány jako dekorace;  nejsou to 
umělecká díla, která by reflektovala určitou kulturu, nebo která by vyjadřovala duchovní 
cítění umělce.  Ikony jsou v naší  církvi především nositelem biblické zprávy k učebním 
účelům a mají hluboký efekt na život církve a hloubku spirituality lidí.482  

Křesťanský umělec je kazatelem a učitelem. Jeho umění má vést. Proto nevytváří umění  
jako takové, ale odhaluje a prorokuje; obětuje duchu a životu. Ve svých ikonách tak nesmí 
vyjadřovat pouze své vlastní pocity a pozorování, ale musí reflektovat své vnitřní cítění 
evangelia, apoštolské a autentické patristické učení.  Také potřebuje Boží přízeň, aby jej 
vedla v průběhu jeho práce, takže může vytvořit požehnané a svaté ikony, které budou mít 
sílu přimknout duši člověka ke společenství s Bohem.483 

476 „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce  
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ (J 1,14).

477 „On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření“ (Kol 1,15).
478 „Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem 

slávy mužovy.“ (1Kor 11,7).
479 „Bůh tohoto světa oslepil  jejich nevěřící  mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy,  

slávy toho, který je obrazem Božím.“ (2Kor 4,4). 
480 Fr. Markos Hanna,  Introducing the Doctrines and Beliefs of the Holy Coptic Orthodox Church of  

Alexandria, Egypt; What Coptic Orthodox Christians Believe, 1996, s. 35.
481Rozhovor s mniškou, klášter sv. Dimiány, Egypt r. 2014.
482 Fr Rueiss Awad, The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday School  

Program. Grade 11., 2015, s. 253.
483 Fr. T. Y. Malaty, Church, the House of God, 1993, s. 155.
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Následující pasáže budou věnovány třem rovinám. 
1)  V  první  části  bude  nastíněn  výklad  dogmatiky  skrze  tradiční  formy  ikon.  Ve 
srovnávání  s  jinými  orthodoxními  theology  není  cílem  prokazovat  „pravověrnost“ 
Koptské orthodoxní církve,  spíše se jedná o poukázání na potřebu koptských autorů 
popisovat zakotvení ikon v theologii tak,  jak ji známe od jiných orthodoxních autorů. 
Zde bude pojednáno o zakomponování christologických témat ve výkladu některých 
prvků ikon vycházejících z orthodoxního dogmatu o ikonách (o kterém bylo pojednáno 
výše).
2) Další část bude věnována výkladu ikonostasu a jeho pozice v koptské církvi. Ani zde 
se nečiní rozdíl mezi ikonostasem, jak jej chápou orthodoxní církve a jaké je jeho místo 
v koptské církvi. Zmíněno bude také místo ikon v liturgii.       
3)  V poslední  pasáži  bude  pojednáno  o  individuální  spiritualitě  a  tomu,  jak  podle 
církevních autorit ikona může a jak by měla v tomto směru na člověka působit.

Ikona jako nástroj pro osvětlení křesťanské theologie.

[S]tudium ikony, jak ji pojímá Koptská orthodoxní církev, je vlastně studium ducha této 
církve, jejích doktrín, svatých, martyrů a její soteriologie. Je studiem celého spektra její 
theologie.484  

Velmi důležitou součástí ikon je pochopitelně theologický odkaz, který mají ztělesňovat. 
Termín „ikonografie“ či „ikonopis“, který je převzat z ruského výrazu pro malbu ikon a 
získal své místo v pojednáních o ikonách, je chápán tak, že se nejedná pouze o malbu, 
ale především o druh theologie. Ikony jsou v tomto smyslu psané stejně jako je psaná 
bible.  Vzhledem k tomu, že se jedná o „theologii v barvě“, má být také srozumitelná 
všem, i negramotným. Ikona je instrumentem pro vysvětlení theologie prostým lidem.485 
„Ikona je pak otevřená bible pro každého. Vysvětluje tajemství bible a jejího učení.“486 
Tak ikona v  propojení  s  liturgií  jasně  vysvětluje  věrouku.  „Pokud je  slovo  dobrým 
instrumentem ke spojení s Bohem a rozumění theologické pravdě, pak je ikona takovým  
instrumentem  k  poznání  Boha  a  Božské  přirozenosti  pro  ty,  kteří  mají  velkou  
představivost.  Zde se nejedná o míru poznání,  ale  o  osobní  zaměření  [věřícího]“.487 
Ikony  mají  proto  být  jednoznačné.  Každý,  i  nejjednodušší  člověk,  má  z  ikony 
porozumět, kdo je Panna Marie. Že je matkou Boha (Ježíše Krista), má být zřetelné z 
ikony umístěné po levé straně od Královských dveří na ikonostasu. „Když se zeptáte na  
její místo či postavení, pak je umístěna po pravici Krista - Ježíše má v náručí na levém  
rameni.“488 Zde se jedná o odkaz na interpretaci biblických veršů, kde je Panna Marie 
chápána jako královna, o které se hovoří ve Starém zákoně. „[…] královna ve zlatě z  
Ofíru ti stojí po pravici.“(Ž 45,10). „Veškerá symbolika, která se jí týká, evokuje její  
božské mateřství, svatost a čistotu. Stává se, že je znázorněna po pravici Kristova trůnu  
v postoji modlitby a přímluvy; tehdy symbolizuje modlitbu církve.“489 Případně, „když se 

484 M. I. Fayek, The Coptic Holy Icon, 2006, s. 123.
485 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, s. 114.
486 Fr Rueiss Awad, The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday School  
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487 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, s. 115.
488 Tamtéž, s. 115.
489 J. Ascott. „Vers un art copte contemporain“. [compte rendu Sadek, Bernadette] L’icône copte, tome 

2, L’icône copte contemporaine. Le Monde Copte N° 19., s. 22-23.
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zeptáte na trůn, na kterém sedí Kristus, jedná se o trůn slávy. Při liturgii kněz říká:  
„Ten, který sedí na trůnu slávy a je oslavován všemi nebeskými bytostmi“.490

6.2. Ikona a její theologické zakotvení v christologii. 

Některé  ikony  lze  vykládat  i  jako  vizuální  podobu  dogmat.  Orthodoxní  dogma  o 
ikonách staví na christologii.491 Výklady významu ikony veskrze začínají pojednáním o 
Kristu  jako  Boho-člověku.  Christologie  je  také  zde  základním  bodem  výkladů  a 
vysvětlením  toho,  proč  se  v  případě  ikon  nejedná  o  „modloslužbu“.  Tak  zde  také 
můžeme nacházet jisté „doplnění“ apologetiky ikon, které bylo v historii koptské církve 
vystavěno na jiných důrazech.492

Vtělení Boha.

Skrze inkarnaci již smrt není trestem, ale pro ty, kteří přijali spásu, spása nastala.  Skrze 
inkarnaci se Kristus zjevil jako kompletní člověk ve svém lidství a zároveň zůstal bohem ve 
své plné božskosti. Skrze tento akt nastal vztah mezi člověkem a Kristem. Člověk pak může 
být jako On; stát se mu podobný.493 

Nejedná se o uctívání idolů, „kamenných bohů“, vytvořených lidskýma rukama. Jedná se o 
tvář Krista - skrze ikonu lze hledět na Boha, který se inkarnoval a tak byl z masa a krve.494 

Tak jako již známe z rané apologetiky ikon skrze argumentaci proti ikonoklastům, je 
také  v  koptských  pojednáních  o  ikonách  inkarnace  Krista  základním kamenem pro 
přijetí  a  význam ikon v  Egyptě.  Například  Jan  Damašský se  ve své  obraně  obrazů 
vyjadřuje k založení úcty k ikonám a důvodu pro jejich užívání v církvi: „kdysi se Bůh – 
netělesný a nepopsatelný – vůbec nezobrazoval. Ale nyní, když se Bůh zjevil v těle a žil  
mezi lidmi, zobrazuji to, co je na Bohu viditelné.“495 

Sám fakt inkarnace je vykládán jako umožnění „zobrazení nezobrazitelného“, nebo jak 
v kontextu koptské církve píše otec Ruweis:

V Novém zákoně Bůh zjevil sebe sama skrze svého inkarnovaného syna.  „Filip mu řekl:  
„Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s  
vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám  
Otce?“(J 14,8-9) „On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným  
slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech“ 
(Žd 1:3) „On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,“(Kol 1,15)
Tak je užívání ikon v bohoslužbě následek božské inkarnace. […] Inkarnace je mostem 
mezi neviditelným Bohem a viditelným člověkem. Tak ikona může ukázat nové nebeské 
duchovní dimenze.496 

Základní tezí obhajující  užívání ikon je tedy vtělení Boha. Díky inkarnaci je možné 
vytvářet  ikony  a  také  se  skrze  ně  přiblížit  Bohu.  Inkarnací  měla  být  „proměněna“ 

490 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, s. 115.
491 Viz výše, kapitola Ikona v theologii.
492 Viz výše, kapitola Ikona v theologii.
493 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, s.  10.
494 Tamtéž, s. 15.
495 Sv. Jan Damašský, Řeči na obranu obrazů, 2012, s. 50.
496 Fr. Rueiss Awad, The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday School  
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hmota. Ctění ikon, pak není „klanění se hmotě“, hmotným věcem, nýbrž hmotě, která 
byla  posvěcena  (přítomností  Boha  ve  světě  v  podobě  Boho-člověka).  Tento  výklad 
nalezneme znovu například u Jana Damašského, který se ve své apologetice vymezuje 
vůči odmítání hmoty a tím i odmítání ikon voby hmotných věcí, před kterými se lidé.

Neklaním se hmotě, ale Tvůrci hmoty, který se pro mne stal hmotou, rozhodl se přebývat ve 
hmotě a skrze hmotu uskutečnil mou spásu. A proto nepřestanu mít v úctě hmotu, skrze niž  
přišla má spása.497 

Spolu s vládcem a Bohem uctívám, abych tak řekl, nach těla, nikoli jako oděv ani jako 
čtvrtou osobu, chraň Bůh, ale jako to, v čem Bůh přebývá a s čím se nerozlučně spojil.498

Tímto způsobem lze také chápat pojetí otce Serafíma, který o hmotě a její proměně 
skrze vtělení  píše v obdobných konotacích. Díky vtělení Boha mělo nastat „posvěcení 
hmoty“ a skrze „posvěcenou hmotu“, která působí na smysly, jako je ikona, má být 
možné zase navázat na vztah s Bohem. Absolutno mělo vstoupit na svět, který byl tímto 
posvěcen a viditelné má být posvěcené neviditelným. „Matérie se změnila z oddělené  
substance v něco, co má kontakt s Bohem. Díky inkarnaci může být dosaženo nekonečna  
skrze tento posvěcený čas. [Jak lze nalézt v]  Lukášově evangeliu:  „ani se nedá říci:  
‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“ (L 17,21)499 

Skrze hmotu lze mít „podíl“ na Bohu. Ikony mají podle Serafíma také možnost získat 
ohromnou schopnost transformace pro ty, co jsou na cestě k Bohu; přinést naději v nový 
život  a  pomoc nebeských stvoření.  Hmota sama nedává nic,  avšak posvěcená může 
předat smyslům to, co je neviditelné, aby pomohla lidem na cestě k svatosti.500 „Zároveň 
je  ikona  posvěcena  myrem,  které  vylévá  sílu  Ducha  do  ikony,  aby  ji  přetvořil  v  
instrument kontinuity mezi světem a nebesy, mezi Bohem a lidstvím.“501 

Obraz Boží – Kristus a dogma o jeho božské a lidské přirozenosti

Jednou z biblických pasáží,  ke které se vztahují  pojednání o ikonách, jsou verše ve 
kterých je člověk popisován, jakožto stvořený k „obrazu Boha“ Tuto podobu však podle 
křesťanské víry ztratil. V křesťanském chápání ji může znovu nalézt skrze Ježíše Krista. 
Vzhledem k dogmaticky zakotvenému chápání Krista o dvou přirozenostech – Božské a 
lidské, má být Kristus tím, kdo je „pravým obrazem Boha“. Lidská přirozenost v Kristu 
je úplná, avšak neporušená; tedy bez lidského hříchu.   

Středem křesťanské víry je, že „Slovo se stalo tělem“ (J 1,14). Jedním z následků inkarnace 
Boha  je  možnost  mít  obraz  Boha.  Bez  inkarnace  Boha  bychom si  nemohli  představit  
božství  –  které  je  neomezené  a  nemůže  být  spatřeno.  Když  ovšem  Bůh  skrze  Svou 
inkarnaci přišel do našeho světa, manifestoval tím obraz Boží.502 

497 Sv. Jan Damašský, Řeči na obranu obrazů, 2012, s. 50.
498 Sv. Jan Damašský, Řeči na obranu obrazů, 2012, s. 42.
499 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. 10.
500 Tamtéž.
501 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha,  2011, (arabsky) s.  10. O posvěcení ikony viz 
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502 Fr Rueiss Awad, The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday School 
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Kristus  jako Boho-člověk tak  přichází  jako „pravý Boží  obraz“.  Inkarnace  Boha je 
možností setkávat se s neporušenou lidskou přirozeností.503 

Bez inkarnace se člověk nemůže setkat s obrazem Božím v člověku. Lze snad tento obraz 
nacházet jako dědictví lidstva z otců na syny? [Jak se píše v Genesis], „Ve věku sto třiceti  
let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét.“ (Gn 5,3) Po 
pádu člověka začal Bůh varovat lid od vytváření obrazů idolů, kterých by se mohli dotýkat. 
Směřování lidského srdce vzdálilo člověka od Boha. Tak veškeré dílo člověka, pokud tedy 
nebylo obětováno před Boží přítomností, bylo pokaženo, protože z člověka se stal porušený 
obraz. [...]
Místo toho, abychom se stali obrazem Slova, vytvořili  jsme si v sobě jiný obraz; obraz 
satana k jeho potěšení.504 

Nemá se ale jednat pouze o důsledek hříchu: 
 

Po pádu člověka musí každý sám bojovat za to, aby se stal obrazem Božím. 
Ireneos z Lyonu říká, že to nebyl jen prvotní hřích, který nás „zkazil“, a tak se  porušil  
prvotní obraz Boží. Kdysi byl člověk stvořen k obrazu Božímu, ale on nezjevil obraz Boží, 
protože se ještě nezjevilo Slovo Boží. Pravý obraz se objevil až s příchodem Krista. Skrze 
spojení  Boha  s  člověkem,  můžeme Boha  „vidět“  i  když  je  neviditelný.  Bez  inkarnace 
bychom nemohli určit božskou ikonu [obraz] v podstatě člověka.505 

Ikona Krista má být obrazem „pravého obrazu Božího“. Skrze ikony Serafím (obdobně 
jako jiní theologové) vykládá základní christologická dogmata. Ikona malého Ježíše má 
být ujištěním křesťanů, že Kristus není jen příběh, mýtus či legenda, ani že není pouze 
bytím, které je v nebi, ale že měl „opravdové tělo, vzal maso od Marie a žil na zemi“506. 
Z této ikony je zřetelné, že se opravdu inkarnoval, byl opravdovou osobou, která musela 
projít vývojem a všemi stádii lidského života.507 

Na  ikoně  Krista  Pantokratora508 jsou  například  symboly  jako  královské  žezlo  a 
královské oblečení.  Stejně tak svatozář, která ozařuje jeho hlavu a svět, který drží v 
ruce nebo který mu leží u nohou. Toto vše má být zas odvoláním na jeho božskou 
přirozenost.509 Oválná mandorla, která obklopuje Kristův trůn je také symbolem božství 
a  věčnosti,  má  být  vyjádřením propojení  nebes  se  zemí,  ducha  s  matérií.  Červený 

503 „I  řekl  Bůh:  „Učiňme člověka,  aby  byl  naším  obrazem podle  naší  podoby.  Ať  lidé  panují  nad 
mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem 
plazícím se po zemi.“ (Gn 1,26)
„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je  
stvořil.“ (Gn 1,27) „Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k 
podobě Boží.“ (Gn 5,1)
„Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét.“  
(Gn 5,3) 
“Kdo prolije  krev člověka,  toho krev bude člověkem prolita,  neboť člověka Bůh učinil,  aby byl 
obrazem Božím.“ (Gn 9,6). 

504 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s.  40.
505 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. 32. Srv. „V prvních dobách 

se řeklo sice, že člověk učiněn jest podle obrazu Božího, ale neukázalo se; neboť neviditelné bylo 
ještě Slovo, dle jehož obrazu člověk byl učiněn; a proto i podobenství toho tak snadno pozbyl. Ale  
když Slovo Boží tělem učiněno jest, tím obojí toto potvrdilo, jednak ukázalo pravý obraz Boží, samo 
se  stanouc,  čím byl  obraz  jeho,  a  jinak  navrátilo  a  utvrdilo  podobenství,  připodobnivši  člověka 
neviditelnému Otci  viditelným Slovem.“  Irenej,  Patero knih proti  kacířstvím,  V,  16,2.  cit.  dle  A. 
Besançon, Zakázaný obraz: intelektuální dějiny obrazoborectví, 2013, s. 91. 

506 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. 115.
507 Tamtéž, s. 115.
508 Viz obr. č. 38.
509 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. 115.
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diamant  v obdélníkové formě,  který je  často přítomen pod trůnem, znázorňuje čtyři 
kouty světa, jemuž Kristus vládne. Hvězdy a planety kolem trůnu představují vesmír, 
jemuž Kristus panuje.  Kniha,  která  zůstává otevřená,  je  kniha o životě Beránka,  na 
jehož  stranách  jsou  napsána  jména  těch,  kteří  jsou  spaseni,  nebo  kniha  Soudního 
shromáždění, kde jsou psány činy všech lidí. Svatozář Krista obsahuje tři ramena kříže, 
představující  Trojici  a  obvykle  nese  koptské  (řecké)  litery:  Ὁ  ὬΝ510.  Cherubíni, 
serafové a čtyři bytosti apokalypsy svatého Jana jsou zastoupeny podle symbolických 
vizí  Boha v  biblických  verších.  Čtyři  bytosti  představují  také  čtyři  roviny stvoření; 
lidstvo, divoká zvířata, domácí zvířata a létající ptáky, jak jsou přítomni u trůnu Božího. 
Člověk,  lev,  býk a  orel  jsou také symboly čtyř  evangelistů.  Dvacet  čtyři  starších je 
zastoupeno ve své dvojí roli kněžích a králů jak slaví „věčnou nebeskou liturgii, jíž je  
pozemská  liturgie  odrazem“.  Andělské  armády  jsou  zastoupeny  sedmi  archanděli,  z 
nichž každý nese své symboly a atributy a bez počtem andělů.511

Zavřený pergamen v Kristově ruce symbolizuje Starý zákon, který hovořil o příchodu 
Krista a Božího království, ale má být naplněn až ukřižováním a vzkříšením – až pak 
může být pečeť rozlomena512

Pokud je Kristus vyobrazen s knihou, ta je symbolem završení spásy, symbolem  eu-
angelion - dobré zvěsti.513

Panna Marie Galaktotrofusa (znázornění Marie kojící malého Krista)

V rámci theologie má Marie aktem kojení symbolicky vyjadřovat její postavení jako 
Theotokos. Elizabeth Bolman si ve své práci rozvíjí tuto rovinu výkladu. Bolmann si ve 
své práci The Coptic Galaktotrophousa Revised všímá jak theologického výkladu Marie 
jako Bohorodičky, tak s ním souvisejícího  christologického aspektu celého znázornění 
ve  vztahu  k  theologickým interpretacím mateřského mléka,  se  kterým se  lze  setkat 
například u Klementa Alexandrijského a Kyrilla Alexandrijského. 
U Klementa Alexandrijského nalezneme:

Jaké udivující mystérium! Je jediný Otec v universu, jediný Logos v universu a také jediný 
Duch Svatý všude totožný. Je také jediná panna, která se stala matkou, kterou bych rád 
nazýval  Církví.  Tato  matka  sama  neměla  mléko,  protože  se  nestala  ženou:  je  totiž  ve 
stejnou chvíli pannou a matkou, nedotčena jako panna, plna lásky jako matka: ona přivádí  
k sobě malé děti a kojí je svatým mlékem, Logem kojenců.514  

 
Dále například u Kyrilla Alexandrijského můžeme nalézt obdobné vysvětlení; tedy, že 
„Bůh dal  Marii  mléko do jejích  prsou na nebesích“515 a  „pak kojením Krista  tímto  
mlékem Marie byla hodna mít tělo a krev vloženu do úst.“516 Tento manuskript byl na 
titulní straně ilustrován (spolu s Janem Křtitelem) právě Marií kojící Ježíše.

510 Více viz níže u gesta požehnání v kapitole Vyjádření „diofyzitismu“ byzantské církve .
511 J. Ascott. „Vers un art copte contemporain“. [compte rendu Sadek, Bernadette] L’icône copte, tome 

2, L’icône copte contemporaine. Le Monde Copte N° 19., s. 23.
512 V odkazu na Janovo Zjevení.
513 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. 116.
514 Klement  Alexandrijský,  Paedagogos.  I,  VI,  42,  1.  cit.  dle  E.  S.  Bolman,  „The  Coptic 

Galaktotrophousa Revised“, s. 1179.
515 Cyril  Alexandrijský,  Rozprava  o  Panně Marii,  BMO6782,  f31a,  1-2;  E.A.Budge, Miscellaneous  

Coptic Texts in the Dialect of Upper Egypt, London, 1915, s. 719, cit. dle Bolman, Elizabeth, S. „The 
Coptic Galaktotrophousa Revised“, s. 1178.

516 BMO6782,  f.  33a2-33b1, E.A.Budge,  Miscellaneous Coptic Texts in the Dialect  of  Upper Egypt, 
London, 1915, s. 721.,  cit.  dle Bolman, Elizabeth,  S. „The Coptic Galaktotrophousa Revised“, s. 
1178.
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S  výkladem,  zdůrazňující  christologický  aspekt  tohoto  výtvarného  vyjádření,  se 
můžeme setkat  i  v  publikaci  koptského mnicha  Serafíma Al-Baramúsí. Zde  získává 
pozici  důkazu  pravověrnosti  christologie  Koptské  orthodoxní  církve  v  obraně  proti 
nařčení koptské církve z monofyzitismu.

Znázornění Panny Marie kojící malého Ježíše, který se nachází v Syrském klášteře (Dair 
as-Suriani ve Wádí Natrún) je zřetelným vyjádřením, že Ježíš byl v plnosti člověkem stejně 
jako byl v plnosti Bohem. Řeckého biskupa, který věřil, že je koptská církev monofyzitská, 
přivedli před tento starodávný obraz, aby viděl, že tomu tak není.517 

Postupně se v Egyptě tento typ ikony Panny Marie přestal  užívat a již nenalezl své 
místo  ani  v  neo-koptském kánonu.  Zobrazování  nahoty  a  kojení  je  v  dnešní  době 
chápáno jako nevhodné. Ikonografové se shodují v tom, že by typ Marie Galaktotrofusa 
neměl být užíván, protože by byl pro věřící rušícím elementem a do dnešního prostředí 
chrámu  se  tak  nehodí.  Ikony  mají  věřícímu  pomáhat  v  jeho  duchovním  spění  a  k 
modlitbě a takovéto zobrazení Panny Marie by bylo rušivé a nenapomáhalo by mu.518   

Marie jako Theotokos a potvrzení závěrů koncilu v Efezu (r. 431).519 

Na koncilu v Efezu se jednalo o učení  konstantinopolského bikupa Nestoria. V jeho 
učení je Panna Marie chápána jako Ježíšova matka podle jeho lidské přirozenosti. Podle 
jeho učení je Marie christotokos (Χριστοτόκος)). Na koncilu bylo vyhlášeno jako učení 
církve, že Marie je  theotokos  (θεοτόκος))  - Bohorodička. (Dále koncil vyhlásil zákaz 
jakýchkoli přídavků k Nicejsko-konstantinopolskému  vyznání.)

Po koncilu v Efezu jsou jeho odrazem a vyjádřením ikony sv. Marie jakožto Theotokos. Tři 
Mariiny hvězdy značí její panenskost před početím, po početí i po porodu.520 

Symbolické,  biblické a patristické reprezentace Panny Marie  jsou důležitým prvkem 
současného koptského umění; vždy ukazují na dogma inkarnace.

Některé z těchto symbolů jsou: Strom života; Nový den, Jákobův žebřík; Noemova archa;  
Hořící keř; hora Sinaj; tabulky zákona; Tabernákl; druhá kopule; Svatyně svatyň, Archa 
úmluvy; víko Archy, Áronova hůl,  jež vykvetla;  Zlatá kadidelnice;  Zlatá nádoba many; 
Sedmiramenný svícen; jazyky Izaiáše; Oblak; Brána Východu; Pravá réva nesoucí ovoce 
života;  [...] Nevěsta, symbol Církve; nový Jeruzalém; Žena oděná sluncem; Nové nebe a 
Nová zem; Krásná Holubice. 521

 

517 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s.  120.
518 Informace se opírají o výzkum v Egyptě v letech 2014 a 2015.
519 „Po přečtení tohoto svatý sněm rozhodl: Zakazuje se, aby kdokoli pronášel, sepisoval nebo skládal 

jiné vyznání víry než to, které přijali svatí otcové, kteří se sešli v svatém Duchu v městě Nicei. Kdo 
se odváží složiti jiné vyznání víry, je hlásati nebo vnucovati těm, kteří si přejí obrátiti se k poznání  
víry  od  pohanství,  židovství  nebo  kacířství  jakéhokoliv  směru,  buďtež,  jsou-li  biskupy,  zbaveni 
biskupské hodnosti, a jsou-li duchovními, vyloučeni ze stavu duchovního; jsou-li laiky, buďtež dáni  
do klatby. Totéž platí, bude-li zjištěno, že biskupové, duchovní nebo laici vyznávají nebo učí tomu, co 
je obsaženo ve výkladu o vtělení jednorozeného Syna Božího, který předložil kněz Charisij, nebo 
špatným a rozvratným dogmatům Nestoriovým, které jsou k tomu přiloženy: o nich platí rozhodnutí 
tohoto svatého a všeobecného sněmu, aby biskup byl sesazen a zbaven biskupské hodnosti; duchovní 
budiž vyloučen z duchovního stavu a laik budiž dán do klatby, jak bylo ustanoveno.“ Pravidla třetího 
svatého všeobecného sněmu efezského (r. 431), Kanonická pravidla pravoslavné církve, dostupné: 
http://www.orthodoxia.cz/kan_02.htm#NADP10. 

520 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. 120.
521 J. Ascott. „Vers un art copte contemporain“. [compte rendu Sadek, Bernadette] L’icône copte, tome 

2, L’icône copte contemporaine. Le Monde Copte N° 19., s. 23.

118

http://www.orthodoxia.cz/kan_02.htm#NADP10


Boj proti arianismu522 a výsledek prvního ekumenického koncilu (v Nicei r. 325523).

V odpověď na  arianismus se  začalo  používat  symbolů  α  a  Ω (počátek  a  konec)  pro  ujištění  o  
Kristově Božskosti a lidskosti. Stejně tak je užíváno symbolů v Kristově svatozáři, které odkazují na 
biblické  „Já  jsem“,  ve  smyslu  byl  jsem,  jsem a  budu,  či  podle  sv.  Basila  Velikého;  jsem před  
začátkem a navždy. [Jak se píše v bibli] Ježíš řekl: „Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici  
Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými.“ (Mk 14,62)524 

Vyjádření „diofyzitismu“ byzantské církve 

Na konec se lze také setkat s projevem odmítnutí oddělení lidské a božské přirozenosti v 
Kristu, které mělo být výsledkem koncilu v Chalcedonu (r. 451). Zobrazení Krista, na 
kterém má vlasy rozdělené pěšinkou na dvě části, mají být symbolickým vyjádřením 
diofyzitismu byzantské církve. 

Po  Chalcedonském  koncilu  pak  byzantští  ikonografové  začali  malovat  Kristovy  vlasy 
uprostřed  hlavy  rozdělené  do  dvou  částí,  jako  symbol  oddělení  jeho  přirozeností.  V 
koptském ikonopisu se toto nedělo.525 

V kontextu diofyzitismu bývají také v Koptské církvi chápána některá gesta žehnajícího 
Krista.  Gesto  žehnání,  při  němž má Kristus  zdvižené  dva  prsty  má být  vyjádřením 
oddělenosti jeho přirozeností,  protože jsou v mnoha případech znázorněny odděleně. 
Toto  gesto  má  být  proto  charakteristické  pro  byzantskou  církev.  Ve  velké  míře  lze 
takovéto znázornění Kristova žehnání nacházet i u historických koptských ikon. Tento 
fakt bývá interpretován jako vliv Byzance. Matka v klášteře sv. Dimiány se odvolávala 
na příklad ikonopisce Anastasia Rúmí (Anastázios Řek), kde má být vzhledem k původu 
ikonopisce  původ  tohoto  gesta  zřejmý.  V  případech  jiných  klášterů  a  historických 
znázornění Krista na zdech jejich chrámů, kde Kristus žehná obdobným způsobem, se 
interpretace  různí.  Například  v  klášteře  sv.  Antonína  mniši  toto  gesto  vykládají  v 
kontextu koptské (stejně jako řecké) abecedy, v níž je jako deváté písmeno Iota a má být 
tedy  odkazem  na  první  písmeno  ve  jménu  Ježíš  (ř.  Ίησοῦς)).  Kristus  má  na  Iotu 
poukazovat  umístěním  palce  na  devátý  kloub.  Z  historie  jsou  doloženy  další  dva 
písemné výklady podoby gesta požehnání od Abú al-Bakarát ibn Kabar v již zmiňované 
pasáži  „O obrazech,  ikonách a opěvování“  pojednání  „Lampa v temnotě  k  osvícení  
bohoslužby“.526 V Neo-koptské ikonografii byla v jejích počátcích zavedena jiná podoba 

522 Arianismus (podle biskupa Aria) tvrdí, že Kristus byl stvořen a nikoli zrozen. Což by znamenalo, že 
by byl součástí stvoření a tak toto učení popírá Kristovu božskou přirozenost.

523 Výsledkem koncilu bylo vyznání/symbol víry prvního všeobecného sněmu nicejského:
„Věříme  v  jednoho  Boha,  Otce  všemohoucího,  Stvořitele  všeho  viditelného  i  neviditelného.  I  v 
jednoho Pána Ježíše Krista, Syna Božího, jednorozeného, z Otce narozeného, to jest z podstaty Otce,  
Boha od Boha, Světlo ze Světla,  Boha pravého od Boha pravého, rozeného, nestvořeného, jedné 
bytosti s Otcem, skrze něhož vše učiněno jest, co je na nebesích a na zemi. Jenž pro nás lidi a naše  
spasení sestoupil s nebe, vtělil se a člověkem se stal, trpěl a třetího dne vstal z mrtvých a vystoupil na  
nebesa a sedí na pravici Otce, a zase přijde souditi živých i mrtvých. I v Ducha svatého. Kdo mluví o 
Synu božím, že byla doba kdy nebyl, nebo že nebyl dříve než se narodil, nebo že pochází z nebytí, 
nebo že je z jiné osoby, nebo podstaty, nebo že se přeměňuje či mění Syn Boží, toho zavrhuje obecná 
a apoštolská církev.“
-  Symbol  víry  třistaosmdesáti  svatých  otců  prvního  všeobecného  sněmu,  nicejského. Kanonická 
pravidla pravoslavné církve, (online): http://www.orthodoxia.cz/kan_01.htm#NADP2.  

524 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. 120.
525 Tamtéž, s. 120.
526 „Co se týče gesta umístění palce na malíček: někteří říkají, že to znamená setkání síly se slabostí,  

protože palec je nejsilnější prst ruky, zatímco malíček je slabší; jiní naopak říkají, že tímto gestem 
[Kristus] zkrotil  Satana a jiní  zas,  že to je znamením příchodu Spasitele na svět  šest  tisíc let po 
stvoření Adama, protože on vytvořil Adama a vyvedl jej z ráje šestého dne.“ cit. dle U. Zanetti, „Les 
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tohoto Kristova gesta.  Kristus  zde má zdvižený jen jeden prst  (ukazováček).  Má se 
jednat  o  vymezení  vůči  možnému  diofyzitskému významu  (byzantské  církve),  ale 
zároveň nemá být  chápáno  jako  vyjádření  monofyzitismu.  Kristus  ukazuje  do  nebes 
čímž má odkazovat  na fakt,  že  je  Božím synem.  Má se  jednat  o  obdobu významu 
řeckých písmen, které se umisťují do Kristovy svatozáři - Ὁ ὬΝ, které znamená „Já 
jsem“527, (které je zmíněno výše). Postupně je ale od této formy upouštěno (s výjimkou 
kláštera sv. Dimiány) a užívá se „tradičního“ gesta, v němž jsou  zdviženy oba prsty a 
palec se dotýká prostředníčku, jak je známe i z jiných kánonů orthodoxní církve.528 Zde 
má postavení prstů odkazovat na Ježíšovo jméno. Jedná se o zkrácenou formu ΙΗΣΟΥΣ 
ΧΡΙΣΤΟΣ, mnohdy psané jako  ΙΗϹΟΥϹ ΧΡΙϹΤΟϹ,  - ICXC (stejná zkratka se často 
užívá v horní části ikon Krista).529

6.3. Ikonostas 

V koptských chrámech se dnes již bez výjimky užívá ikonostasů, které oddělují prostor 
oltáře od prostoru pro věřící.530  

Texty raných církevních otců ikonostasy mnohokrát zmiňují. Nicméně je odmítají nazývat 
závojem [rouškou] či oddělením, jako tomu bylo v Šalamounově chrámu, protože závoj 
[rouška] byl roztržen, když byl Pán Ježíš pro nás ukřižován, a tak naplnil slib usmíření mezi 
Bohem a člověkem. Tak i naše církev jej odmítá nazývat rouškou, či oddělením, ale raději 
jej nazýváme ikonostasem čili stěnou nesoucí ikony.531

V koptských  chrámech  jsou  ikony  často  soustředěny  především  do  prostoru  oltáře. 
Tento je obrazem „Nebeského Jeruzaléma“ a zde je také vykonávána větší část liturgie. 
V historii  se  v  chrámech  koptské  církve  nepoužívaly  ikonostasy.  Prostor  oltáře  byl 
oddělen dvojí  „stěnou“.  Ikonostas dnes odděluje laiky v chrámové lodi od kněžstva 
celebrujícího v prostoru oltáře, který býval rozdělen na oltář v apsidě (hajkal) a úzkou 
„přechodnou“ místnost  (húrus).  Tyto stěny,  vyřezávané nebo vykládané abstraktními 
vzory,  kříži  a hvězdami a byly charakteristické i  pro rané chrámy, byly pro koptské 
chrámy typické.532

Koptské  stěny  oltáře  v  sobě  spojují  jak  abstraktní  ornamenty,  tak  figurativní  části. 
Obrazy  byly  pravděpodobně  (podobně  jako  bylo  ve  středověku  územ  v  Byzanci) 
umístěny jednotlivě či byly propojeny nahoře na trámu stěny. Až kolem druhé pol. 19. 
stol.  se chrámy modernizovaly a oltář  již  nebývá skryt za dvojí „zástěnou“ (stěnou 
hajaklu a húrus(u)),  na  kterých  byly  ikony, ale  byl  posunut  do  prostoru,  který  byl 
původně húrus.533 I pro staré koptské chrámy, které byly renovovány a modernizovány 

icônes chez les théologiens de L’Église Copte“, L’icône copte, tome 2, L’icône copte contemporaine. 
Le Monde Copte 19. 1991, s. 84.

527 Pravděpodobně se začal text do svatozáře vepisovat až počátkem druhého tisíciletí. Viz Fr. Steven 
Bigham, „On The Origin of Ὁ ὬΝ in The Halo of Christ“, Orthodox Arts Journal,[online]. June 
2016,  dostupné:  https://www.orthodoxartsjournal.org/on-the-origin-of-%E1%BD%81-%E1%BD
%A4%CE%BD-in-the-halo-of-christ.

528 Například v Anafoře a Koptském institutu v Káhiře.
529 Viz obr. č. 39, 40, 41.
530 Viz obr. č. 42.
531 Fr Rueiss Awad, The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday School  

Program. Grade 11., s. 250.
532 Z. Skalova, G. Gawdat, Icons of the Nile Valley, 2006, s. 106.
533 Tamtéž, s. 106.
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podle levantského a melchitského způsobu, se začalo vytvářet mnoho neo-byzantských 
ikonostasů.534 Ani  pro  byzantskou  orthodoxii  nebylo  původně  užívání  ikonostasů 
typické.  Tento prvek byl do řeckých chrámů zakomponován až pod vlivem ruského 
pravoslaví, z něhož  honosné ikonostasy pocházejí. Původ koptských ikonostasů mohl 
být jak v prostoru řeckého o, ale mohlo se také jednat přímo o vliv Ruské pravoslavné 
církve, jejíž misijní snahy v Egyptě sahají až do doby papeže Petra VII. (1809-52).535 

Ikonostas vytváří v rámci chrámu hranici, která odděluje nejvlastnější jádro – oltář, jež 
je v symbolickém chápání nebeským Jeruzalémem, od chrámové lodi. V apsidě oltáře 
má své místo znázornění Krista Pantokratora.  V některých případech zde nalezneme 
vyobrazení všech prvků a symbolů ze Zjevení sv. Jana; Kristus Pantokrator s anděli, 
archanděli,  čtyřiadvaceti  starci  a  čtyřmi  tvory.  Ikonostas  na  jednu  stranu  odděluje 
vyjádření království nebeského od ostatního chrámu. Na druhou stranu ale dává v rámci 
liturgie skrze otevřené Královské dveře člověku „nahlédnout do budoucnosti“, ke které 
se upíná křesťanská víra. Jak popisuje otec Malaty:

Ikonostas,  jako součást  budovy chrámu vyjevuje to,  jak je  chrám chápán – jako ikona 
„nebeského  Jeruzaléma“,  obraz  budoucí  proměny  člověka  a  přerodu  světa,  kde  „Bůh 
přivádí k naplnění všechno, co jest.“. (Ef 1,23) 536 

Ikonostas má v církvi zdůrazňovat respekt a čest, která je vzdávána oltáři. Jen knězi a 
deakoni mohou překročit hranici tvořenou ikonostasem. To ovšem neodpírá ostatním 
věřícím církve možnost účasti na liturgii. „Naopak, naše církev věří, že liturgie je prací  
celé  církve  dohromady:  kněze,  deakona a  obecného lidu.“537 Ikonostas  má pomáhat 
„vytvořit nebeskou a duchovní atmosféru uvnitř chrámu, stejně jako uvnitř věřícího.“
Ikony svatých na ikonostasu mají být vyjádřením kontinuity církve s minulostí. Ikony 
mají  zdůraznit  blízkost  svatých.  „Vskutku,  jsou  částí  naší  rodiny  a  jsou  s  námi  
propojeni pevnou láskou. Vědí čím procházíme a přimlouvají se za nás. Prosíme je za  
modlitby a následujeme jejich příklad.“538 Koncept ikonostasu tedy podepírá církevní 
doktrínu, jak ilustruje text otce Malatyho, že „otcové a bratři, kteří odešli v Pánu, od 
nás nejsou vzdáleni. Že je smrt jejich těl nikdy neoddělí od Církve a nikdy nepřetrhá  
jejich pouta lásky [...].“539   

Na koptských ikonostasech jsou ikony vždy uspořádány podle stejného řádu. Nahoře 
uprostřed  ikonostasu  je  kříž,  pod ním je  umístěna  ikona Poslední  večeře,  na  níž  je 
Kristus  obklopen  svými  dvanácti  učedníky  (šest  po  každé  straně).  Vlevo  od 
Královských dveří se nachází ikona Panny Marie s malým Ježíšem na klíně (vždy je 
opřen o její levou ruku) a následuje ikona Zvěstování, pokud je dostatek prostoru, tak 
následuje  ikona  archanděla  Michaela  a  sv.  Marka  nebo  svatého,  jemuž  je  chrám 
zasvěcen.  Vpravo od Královských dveří  se nachází  ikona Krista  na trůně,  následuje 
ikona Křtu s Janem Křtitelem a další bývá ikona patrona chrámu. Před každou ikonou je 
zavěšeno světlo (obvykle olejová lampa) na připomínku toho, že světlo svatého pochází 

534 Tamtéž, s. 146.
535 Habib al-Masri, The Story of the Copts, s. 509 ; M. Girguis, N.van Doorn-Harder, The Emergence of  

the Modern Coptic Papacy: The Egyptian Church and It´s Leadership from the Ottoman Period to  
the Present, s. 67.

536 Fr. T. Y. Malaty, Church, the House of God, 1993, s. 99. 
537 Fr Rueiss Awad, The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday School  

Program. Grade 11., s. 250.
538 Tamtéž, s. 250.
539 Fr. T. Y. Malaty, Church, the House of God, 1993, s. 99.
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od Krista, který sám je světlem světa.540 Mezi lampami se také zavěšují pštrosí vejce, jež 
mají  symbolizovat vzkříšení.541 Královské dveře jsou přikryty závěsem, na kterém je 
výšivka Panny Marie, nebo svatý, kterému je chrám zasvěcen. Závěs je během liturgie 
odtažený a dveře otevřené, takže nabízí pohled do oltáře, kde je v apsidě vyobrazen 
Kristus Pantokrator.

V božské liturgii participují ikony, spolu s posvátnými chámovými hymny, na modlitbách a 
spojení nebeské církve s církví pozemskou. Sehrávají symbolickou úlohu a přivádí věřící z 
viditelného pozemského království, do neviditelné nebeské  sféry. Ikony jsou dveřmi, které 
vedou do Božího království k účastenství  na uctívání Boha se všemi svatými, kteří nás 
předešli;  jsou předzvěstí věčné liturgické slavnosti,  jež bude slavena u Božího trůnu na 
nebesích. [...]  Skrze ikony, stejně jako skrze svatou liturgii, jsou spojena nebesa a země a 
my jsme vyzdviženi do nebes k Božímu trůnu.542  

6.4. Ikony v liturgii

Ikony sehrávají důležitou roli v rámci liturgie. V chrámech jsou na stěnách umístěny 
podle  biblických událostí.  Ikony mají  důležitou  pozici  v  rámci  některých svátků.  V 
rámci liturgie jsou ikony vždy okuřovány kadidlem.

Okuřování kadidlem:

Při ranní a odpolední liturgii se kněz postaví před oltářní prostor (ikonostas) a nejprve se 
obrátí doprava a okuřuje ikonu Panny Marie, poté se otočí k ikoně Jana Křtitele, kterou 
má po levici a okuřuje kadidlem ji. Dále prochází kolem všech ostatních ikon v chrámu, 
které za odříkávání příslušných modliteb také okuřuje kadidlem.543

Ikona světce nebo martyra se umisťuje nad jeho ostatky, aby připomínala jeho život a 
tím  „dávala  pocit,  že  stojíme  před  živým  mučedníkem  nebo  svatým.“544 Na  ostatky 
svatých pak věřící pokládají ruce a při pohledu na ikonu se  modlí.

Užívání ikon o svátcích Velkého Pátku, Paschy, Nanebevzetí a Letnic:

Na Velký  pátek  se  ve  dvanáct  hodin  nosí  ikona  Ukřižování.  Třikrát  se  s  ní  uvnitř 
obchází chrám na připomínku Krista jenž měl svou smrtí spasit svět. Tentýž den večer 
se jako nápodoba Kristova pohřbu přikrývá jeho ikona látkou, položí se na oltář mezi 
dvě svíce a ozdobí květinami.   
O Pasše je chrám ponořen ve tmě – až když je vysloveno, „Kristus vstal z mrtvých“ 
rozsvítí se a začne procesí uvnitř chrámu.545 Ikonu Vzkříšení nosí deakoni a za modliteb 

540 Fr Rueiss Awad, The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday School  
Program. Grade 11., s. 250.

541 Father Rueiss Awad.  The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday  
School Program. Grade 8., s. 36.

542 J. Ascott, „Vers un art copte contemporain“, [compte rendu Sadek, Bernadette] L’icône copte, tome 
2, L’icône copte contemporaine. Le Monde Copte N° 19., 1994, s. 20-21.

543 Père Samuel el Syriani, „L’icône dans la tradition liturgique de l´Église copte“, L’icône copte, tome 
2, L’icône copte contemporaine. Le Monde Copte N° 19., 1994, s. 101.  

544 Tamtéž, s. 101.
545 Rozhovor s mniškou, klášter sv. Dimiány, Egypt, r. 2014.
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kněze společně obchází uvnitř chrámu „k připomínce mnoha zjevení Krista po Jeho  
Vzkříšení.“546

Květná neděle a dva svátky Kříže:

Při procesí uvnitř chrámu stejně jako při velikonočních svátcích nosí deakon ikonu a 
kněz kadidlo.  Kněz okuřuje všechny ikony v chrámu; postupně ikonu Panny Marie, 
archandělů  Gabriela  a  Michaela,  apoštolů,  svatého  Marka,  světců  a  nakonec  Jana 
Křtitele. Jsou čteny výňatky z Evangelií a zpívají se příslušné hymny.  

V den svátku svatých a martyrů jsou čteny ze Synaxaria příběhy jejich životů. Jsou 
zpívány příslušné hymny. V průběhu modliteb  a zpěvů příslušných hymnů okuřuje kněz 
jeho ikonu, která je obvykle vystavěna před ikonostasem. Ikona je pak nošena v procesí, 
v některých případech i mimo chrám. Například  v klášteře Sv. Dimiány připadá její 
svátek na 21.  Túba547.  V tento den biskup vychází s  ikonou sv.  Dimiány, křížem se 
svíčkami a kadidlem ven. Procesí obchází za zpěvu hymnů klášter a prochází mezi stany 
poutníků z celého Egypta – to je doba, kdy ikona „opouští“ chrám.548 

6.5. Vztah ke svatým a ikony

Skrze ikony jsou svatí, Panna Marie a Kristus v chrámu „přítomni“. 
Jak  bylo  již  zmíněno,  ikony  v  chrámu  jsou  chápány  (tak  jak  to  známe  z  jiných 
orthodoxních  církví);  jako  „okna  do  Božího  království“.  Metafora  okna  je  míněna 
„oboustranně“. Ikony jsou možností nahlédnutí do světa, který má přijít, ale také jistou 
možností jeho „zpřítomnění“ na tomto světě. 

Také nám [ikona] připomíná svaté, kteří opustili náš svět a žijí v ráji a kteří nám nejsou 
vzdáleni. Vskutku jsou součástí našeho světa a v ráji stále živi a tak od nás nejsou daleko. 
Jsou  s  námi  vskutku  spojeni  pevnou  láskou;  jsou  součástí  naší  rodiny.  Oni  ví,  čím 
procházíme a  přimlouvají  se  za nás.  Je žádáme o jejich  modlitby a následujeme jejich 
kroky.“549

Ikony mají být pomůckou pro uvědomění si přítomnosti svatých, andělů, Panny Marie a 
Krista při liturgii. Takto je liturgie chápána jak v ostatních orthodoxních církvích tak v 
Koptské orthodoxní církvi.550 „Člověk v chrámu může pocítit radost nebeských bytostí z  
toho,  že  přišel.  „Pravím vám,  právě  tak  je  radost  před  anděly  Božími  nad jedním  
hříšníkem, který činí pokání.“ (Lk 15,10)“551 

Svatí a imitatio Christi

Vztah  ke  svatým  a  potažmo  k  jejich  znázornění,  tak  kritizovaný  protestantskými 
misionáři  je  tematizovaný v textech  jednak jako příklad,  kterým mají  být  svatí  pro 
věřící,  jednak  jako  prostředek  útěchy.  Příkladem pro  věřící  jsou  svým životem,  ve 

546 Père Samuel el Syriani, „L’icône dans la tradition liturgique de l´Église copte“, L’icône copte, tome 
2, L’icône copte contemporaine. Le Monde Copte N° 19., 1994, s. 101.

547 Měsíc Túba vychází na dobu mezi 9. lednem a 7 únorem.
548 Rozhovor s mniškou, klášter sv. Dimiány, Egypt, r. 2014.
549 Father Rueiss Awad.  The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday  

School Program. Grade 11., s. 255.
550 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. 19.
551 Tamtéž, s. 19-20.
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kterém následovali Krista. Na ikonách bývá zobrazen v základních bodech jejich život a 
kromě jejich typických atributů je symbolickým vyjádřením následování Krista jejich 
svatozář, jež má být odrazem Kristova světla, kterým je Kristus sám.552

Svatí získali světlo své svatozáře od světla svatozáře Krista. Byli „osvíceni“ díky nahlížení 
a blízkosti ke světlu Krista.  „Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí.“ (Ž 
34,6)553 

Dalším  symbolickým  vyjádřením  imitatio  Christi má  být  jejich  oděv,  který  je  v 
některých případech podobný tomu, jaký nosil Kristus. 

Někteří světci mají stejné odění jako Ježíš Kristus. Toto je symbolem, že se proměnili; z 
obrazu světa k obrazu Krista a protože jsou obrazem Kristovým, jejich odění již není z  
tohoto světa a vytvořeno lidskýma rukama, ale získali tak obraz jeho slávy.554 

Pro  zdůraznění  důležitosti  života  především  v  jeho  konci,  ve  kterém  leží  podstata 
svatosti člověka, má být světec na ikonách znázorněn ve věku své smrti. 

Na ikonách  svatých  se  snaží  umělci  znázornit  období  konce  života svatého.  Např.:  sv. 
Abanoub byl umučen ve věku dvanácti let a tak je ukázán v tomto věku. Sv. Jiří, princ 
martyrů, byl umučen ve věku blížící se třiceti a je znázorňován v tomto věku. Sv. Marek, 
který  přinesl  křesťanství  do  Egypta,  byl  umučen  ve  středním  věku  a  je  také  takto 
vyobrazen.  […]  Na  ikonách  jsou  znázorňováni  takovýmto  způsobem  (v  tomto  věku), 
protože je důležitý konec života, ne jeho začátek. Bible říká „Dívejte se na konec jejich 
života a následujte jejich kroky.“555

Ikony v chrámu jsou chápány jako cesta, kterou Boží království „přichází“ do tohoto 
světa. Serafím zdůrazňuje, že svou přítomností ve chrámu, ikony umožňují věřícímu 
„opustit tento svět“ a nalézt zde útěchu a naději před „příchodem Božího království“.   

Chrám vytváří  vztah mezi  nebeským a světskými bytostmi.  Skrze ikony, skrze ozářené 
tváře, se Boží království dostává do tohoto světa.  […]Ikony pomáhají posílit a udržet si 
naději, než přijde konec světa. […] Ikony jsou oknem do jiného světa, do jiného světa, než 
jaký vidíme svými smysly. Takto je možné opustit svůj domov vytvořený z prachu tohoto 
světa do světa, kde zákony času neplatí. Je to svět, kam skrze spásu odešli svatí, vyvolení  
lidé všech národů a jazyků. Zde plesají štěstím před Tím, kdo sedí na trůně. Tato okna tu 
nejsou kvůli imaginaci, ale pro posílení naší spirituality.556 (s. 15-16) 

Ikona má být nástrojem ke „zduchovnění“ tělesného a světského. V kontemplaci nad 
ikonou,  se  člověk  odvrací  od  světského  života,  ale  zaměřuje  svou  pozornost  k 
Božskému světu, ke svatým, kteří se zasloužili o „život věčný“: „Ikony mají posvěcovat  
naše smysly. Z jejich čistoty může být člověk naplněn čistotou.“557  

Tak jako  ve  Starém zákoně se  měl  člověk  očistit  před  vstupem do Chrámu,  tak  ikony 
mohou očistit  náš  zrak  od nečistoty světského života.  Kontemplace ikony je  správným 

552 „Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale 
bude mít světlo života.“ (J 8,12) 

553 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. 119.
554 Tamtéž, s. 119.
555 Fr Rueiss Awad, The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday School  

Program. Grade 11., s. 258.
556 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. 15-16.
557 Tamtéž, s. 16.
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krokem k očištění smyslů a mysli. Světlo ikony omyje to, co do mysli přichází skrze zrak,  
skrze touhy.558 

Serafím zdůrazňuje i takříkajíc psychologický dopad ikony na člověka. Ikony zde mají 
být  pro povzbuzení  a útěchu člověka v těžkých dobách.  „V dobách,  kdy je  člověku 
těžko,  když jej  opouští milovaní, když je nemocen, v nejtěžších dobách, pohlédne na  
ikonu  a  Bůh  jej  naplní  klidem.“559 Ikony  jsou  pojímány  jako  prostředek  setkání  se 
svatými, se kterými člověk takto může přicházet do každodenního kontaktu. Obecně lze 
říci, že koptská církev je charakteristická velmi blízkým vztahem věřících ke svatým a 
tak i k jejich vyobrazení. Věřící u sebe vždy nosí obrázek některého svatého, ke kterému 
mají speciální vztah. Neboť, jak vyjádřila jedna z mnišek v klášteře sv. Dimiány, „svatí  
nejsou pouze příkladem, kterým nám připomínají křesťanskou cestu k Bohu. Jsou  
světlem v našem životě. Stále na nás hledí a pomáhají nám. Nikdy od nás nejsou  
vzdáleni, vítězí za nás a cítí radost, když konáme dobré věci.“560Ke svatému skrze 
jeho ikony jsou samozřejmě směřovány modlitby (o jejich přímluvu u Boha). V celém 
Egyptě  se  lze  také  setkávat  s  tím,  že  věřící  píší  na  papírky  své  prosby,  které  pak 
umisťují k ikonám za sklo, kterými jsou chráněny před „opotřebením“ při projevování 
úcty.561  

Někdo by mohl říci, že takovýto blízký vztah se svatými je přílišný a ne-orthodoxní. Vztah 
vyjádřený ctěním ikon může vytvářet dojem, jako bychom je uctívali. Není ovšem pravda, 
že bychom byli tak zaostalí, že bychom se posunuli od uctívání svaté Trojice k uctívání lidí. 
Takovýto přístup byl typický pro staré doby pohanství, kdy bylo smíšeno ctění s uctíváním. 
Pohané uctívali lidi nebo kameny namísto uctívání Boha. Toto však [v našem případě] je 
jen zdáním a nepodobá se tomu, co činily pohanské národy a kmeny.562

6.6. Ke koptskému ikonopisu: theologické výklady 
jeho charakteristických rysů

Charakteristické prvky koptského ikonopisu a jejich symbolický význam563:

Prostota

Jednoduchost, která byla v dobách kolonizace chápána jako neumělost a „dětskost“, se 
stala  vyvyšovaným prvkem.  Prostota  kopského umění  v jeho historii  a  nakonec  i  v 
rámci  neo-koptského ikonopisu, který na tento aspekt navázal, má být vyjádřením, že 
„koptské  umění  není  určeno  pro  vládce,  ale  pro  lid,  a  proto  je  zdůrazněna  
jednoduchost.“564 Dnes ikonografové v Egyptě vědomě navazují na jednoduchost formy, 
která má být mimo jiné zárukou, že ikony budou srozumitelné všem. 

Poklidné a radostné ikony bez známek utrpení

558 Tamtéž, s. 30.
559 Tamtéž, s. 16.
560 Rozhovor s mniškou, klášter sv. Dimiány, Egypt, r. 2015.
561 Srv. Např.  N. Van Doorn, „La vénération des icônes chez les Coptes:  aspects sociologiques“, Le 

monde Copte tome 2., s. 121.
562 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. 18-19.
563 Viz obr. 43, 44.
564 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. 113-14.

125



Radostný a poklidný výraz svatých, ale i martyrů a ukřižovaného Krista na koptských 
ikonách je zdůrazňován všemi autory. Stejně jako v koptské ikonografii nenalezlo své 
místo vyjádření utrpení, nebýví zde vyobrazeno peklo a jakékoli mučení. Pokud byly i 
nějaké takové ikony nalezeny, obvykle se buďto nejedná o ikony vytvořené v Egyptě 
(například arménské ikony), nebo se jedná o převzetí západních uměleckých vyjádření - 
trpícího  Krista  nebo  truchlící  Panny  Marie  a  jiné.  V  koptské  ikonografii  bývají 
mučedníci i Kristus na kříži zobrazováni s poklidným výrazem a mnohdy i s mírným 
úsměvem na rtech.  

[Na koptských ikonách] vidíte  vždy na tvářích  svatých vyjádření  radosti  jako výsledek 
jejich života s Bohem. Nenaleznete obraz svatého, který by byl sklíčený či  zbídačený.565 

Tohoto  charakteristického  rysu  si  všímali  již  autoři  prvních  zmínek  o  koptském 
výtvarném umění. Tradičně jsou v koptských pojednáních o ikonách citována  slova A. 
Butlera a E. Butcher.

Zde je rozdíl mezi řeckým a koptským [ikonopisem], který nemůžeme mlčky přejít  […] 
ale  i  mezi  ostatním  křesťanským  uměním  světa,  jsou  koptští  křesťané  jediní,  kteří 
nesouhlasí s malbou mučení hříšníků v pekle a bolesti svatých ve světě.566 

Kdykoli vstoupíte do chudého koptského kostela, neuvidíte ani známku po Hádu či mučení. 
Žádné šklebící se lebky a hrůzostrašné kostry. Martyři se poklidně usmívají ze zdí, jakoby 
jejich utrpení bylo dávno zapomenuto. Svatí bojovníci jsou sice zde, aby ve spravedlivém 
boji pobíjeli draky či hordy odpadlíků; ale jejich samotné utrpení není nikdy znázorňováno, 
stejně jako není znázorňováno utrpení hříšníků po smrti.567 

Tento charakteristický rys nalezl své výklady, které se staly součástí všech pojednání o 
koptských  ikonách.568 Absence  neštěstí,  smutku  nebo  utrpení,  má  být  vyjádřením 
vítězné  církve  a  poukazem  na  to,  že  svatí  a  mučedníci  jsou  vyobrazeni  ve  stavu 
„milosti, hledíce do nebeské reality“.569  

[Ikony] symbolizují život v radosti. Nemáme ikony Hádu, ale nebes a svatých. Nemalujeme 
bolest myrtyrů, ale jejich slávu. […] Jsou naplněny vítězným duchem.570

Zobrazení ďábla

565 Fr Rueiss Awad, The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday School  
Program. Grade 7., s. 252.

566 A. J. Butler, The Ancient Coptic Churches of Egypt, vol. 2., 1884, s. 93.
567 E. L. Butcher,  The Story of the Church of Egypt: Being an Outline of the History of the Egyptians  

Under Their Successive Masters from the Roman Conquest until Now, 1897, s. 89. 
568 Například: „Tváře jsou vždy pěkné a vlídné. Pokoj vyjadřuje přirozenost Egypta. Oči jsou vždy stálé, 

klidné a jakoby rozšířené v bdělosti. Jsou zaměřeny na Božské věci a uchváceny Božskou krásou. 
Přináší lidem proměnu.“ -  Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha,  2011, (arabsky) s. 
129; „Na některých ikonách jsou svatí, kteří trpěli a byli mučeni pro svou víru, vyobrazeni s mírnými 
a usměvavými tvářemi, ukazujíce tak, že jejich vnitřní mír nebyl narušen, dokonce ani přes všechny 
útrapy, které museli snášet a dobrovolně a radostně vytrpěli pro Pána.“-  Zakaria Wahaba. „Coptic 
Icons, Their History and Spiritual Significance“,  [Adapted for Copt-Net]  "The Orchard" monthly  
review, [online]. ; „Vždy vidíte obrazy s radostnými tvářemi u všech svatých, což je výsledek jejich 
křesťanské  víry  a  jejich  života  s  Bohem.  Nenajdete  obraz  svatého,  který  by  vyhlížel  smutně  či 
depresivně.“ - Fr Rueiss Awad, The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church  
Sunday School Program. Grade 11., s. 257. A mnoho dalších.

569 Informace se opírají o výzkum v Egyptě v letech 2014 a 2015.
570 Fr Rueiss Awad, The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday School  

Program. Grade 8., s. 56.
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Ďábel, pokud je znázorněn, je vyobrazen pod chodidlem světce, aby bylo zdůrazněno 
vítězství svatého. Důležitým aspektem je také, že na ikoně zabírá velmi malé místo a 
také bývá znázorněn menší v poměru k ostatním postavám. 

I  když  je  nakreslený  ďábel,  je  vyobrazen  malý  či  pod  chodidlem  Boha,  andělů  nebo 
svatých. 571 

Na obraze sv. Jiří s ďáblem, ďábel zabírá pouze velmi malou část obrazu, což poukazuje na 
to, že nemá žádnou autoritu ani sílu, tak jak nám Pán přislíbil, že nám dá vítězství nad 
ďáblem.572 

Ďábel je také zobrazován symbolicky, aby se ho například omylem při ctění nedotýkaly 
děti, které jsou malé a nemusí na ikonu pořádně dosáhnout a dohlédnout.573 

Profil a en face

Svatí jsou ukazováni na ikonách s oběma očima široce a hledícíma ven k divákovi, což 
reprezentuje jejich vnitřní hloubku. Hříšní lidé, jako Jidáš Iškariotský, jsou znázorněni jen z 
jedné strany, jako by hleděli jen jedním okem, hledícím na svět a světské radosti a chybělo 
jim  druhé,  důležitější,  které  hledí  do  Nebes.  Stejně  tak  s  námi  takový  člověk  nemůže 
navázat oční kontakt, čímž nás chrání od svodů zla – namísto toho nás vede k soustředění  
se na svatost světce.574

Také, když je znázorňována na ikoně zlá postava, je vždy vyobrazena z profilu, protože s 
takovýmto člověkem není vhodné udržovat oční kontakt a tak s ním přebývat či meditovat 
nad ním.575 

 
Na koptských ikonách jsou všichni svatí, andělé, Panna Marie a Kristus zobrazováni 
téměř vždy  en face.  Jen výjimečně se lze setkat  s  polo-profilem nebo tříčtvrtečním 
profilem. V neo-koptském ikonopisu je pravidlem, že jsou v profilu znázorňovány pouze 
zlé  postavy.  V některých  případech také  bývají  znázorněni  v  zelené  barvě,  která  je 
chápána jako symbolické vyjádření zla.576    

Disproporční postavy

Postavy na koptských ikonách mají často velké hlavy, což znamená, že tyto osoby jsou 
oddány kontemplaci a modlitbě. Ikonopisci hluboce rozuměli významu a přínosu ikon v 
duchovním životě věřících.577 

V  koptském  ikonopisu  bývá  jako  jedna  z  jeho  charakteristik  chápáno  vyjádření 
důležitosti  nebo  naopak  potlačování  některých  prvků  jejich  zvětšením  či  naopak 
zmenšením v poměru k ostatním proporcím. Tak zdůrazňování hlavní postavy na ikoně 

571 Tamtéž,  s. 56.
572 Fr Rueiss Awad, The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday School  

Program. Grade 11., s. 257.
573 Rozhovor s restaurátorem ikon Wadea Malek, Káhira, Egypt, r. 2014.
574 Fr Rueiss Awad, The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and St. Rueiss Church Sunday School  

Program. Grade 11., s. 252.; srv. Fr Rueiss Awad, The Coptic Orthodox Patriarchate St. George and  
St. Rueiss Church Sunday School Program. Grade 11., s. 257.; Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona 
filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. 129

575 Zakaria Wahaba. „Coptic Icons, Their History and Spiritual Significance“,  [Adapted for Copt-Net  
from] "The Orchard" monthly review, [online].

576 Více v kapitole „Praktická stránka neo-koptského ikonopisu“. Viz obr. 31, 32.
577 Zakaria Wahaba. „Coptic Icons, Their History and Spiritual Significance“,  [Adapted for Copt-Net  

from] "The Orchard" monthly review, [online].
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je vyjádřeno tím, že je vyobrazena větší, než ostatní (což platí především pro postavu 
Krista).  Také  v  rámci  postavy  jako  takové  bývají  některé  rysy  tváře  zdůrazněny  a 
zvětšeny nebo naopak. Tento rys je charakteristický především pro historické ikony, v 
dnešním ikonopisu nebývá příliš  zdůrazněn.  Dnes jsou postavy znázorňovány co do 
proporcí mnohem „naturalističtěji“. V symbolickém výkladu se autoři obvykle shodují:
 

Za prvé, velké a široce otevřené oči symbolizují duchovní zrak, který hledí za materiální 
svět, bible říká: „Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.“  
(Mt 6,22) Za druhé, velké uši naslouchající slovu Božímu; „Kdo má uši k slyšení, slyš!“(Mk 
4,23). Za třetí, jemné rty k oslavování Pána: „mé rty tě chválí zpěvem.“ (Ž 63,4) [a dále] 
„moje rty plesají,  má ústa zpívají  chválu.“ (Ž 63,6).578 Oči a uši  na postavě ikony jsou 
neproporčně zvětšené, protože duchovní člověk tráví více času nasloucháním Božího slova 
a  hledáním  Boží  vůle.  Na  druhou  stranu  ústa,  která  mohou  být  také  často  zdrojem 
prázdných či  ubližujících slov, jsou malá.  Nos, který je  vnímán jako smyslný, proto je 
malý.“579 

Koptský asketismus ovlivňuje všechny druhy koptského umění  […] V tomto kontextu se 
také hovoří o znázorňování malých úst; ta svou drobností zdůrazňují ticho a skromnost v 
řeči, protože Božský život nestaví na slovech, ale na činech.“580 

6.7. Orthodoxie koptských ikon

„Koptové vždy  odmítali  ikony,  které  neodpovídaly  svaté  Bibli  anebo  orthodoxním  
doktrínám a papež Šenuda III. ve svých kázáních a návštěvách chrámů poukazoval na  
existující chyby na jakékoli ikoně.“581 Ikonografie nemůže být ukončená – vyvíjí se tak 
jak  se  vyvíjí  církev,  ovšem  musí  být  stále  orthodoxní.  Některé  příklady  „ne-
orthodoxnosti“ ikon a tedy jejich chyb můžeme nalézt u biskupa Martyra.

1) Ikona  Trojice - protože poukazuje na oddělení času a prostoru mezi Otcem, Synem a 
Duchem Svatým, představuje totiž Otce jako starého muže a Syna jako mladého.

2) Ikona Zrození, kde je Josef zobrazen jako mladík, přestože nám církevní tradice říká, že 
byl osmdesátiletý.

3) Ikona archanděla Michaela, na které v levé ruce drží váhy a v pravici meč. Poukazuje na 
faraonského boha Anubise. Detail těla, kde je viditelný jeho pupek582, ačkoli je duchovní 
bytostí (Žd 1,14)583 Původ této ikony můžeme vysledovat až u staroegyptských zvyků, kdy 
byla duše souzena za své činy a srdce položeno na váhy. Toto lze sledovat po celém světě  
(jako symbol spravedlnosti).

4) Ikona Panny Marie s Kristem, kde je Ježíš znázorněn na je jí pravé straně584: „po pravici  
bude stát královna“(Ž 45,10)585

578 V originálu nepřesně uveden (Ž 63,5).
579 Zakaria Wahaba. „Coptic Icons, Their History and Spiritual Significance“,  [Adapted for Copt-Net  

from] "The Orchard" monthly review, [online].
580 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. 129.
581 Bishop Martyros, „Periods of Hatred and Destuction of Icons: Its Impact on Iconography in Egypt“,  

Icon and Portrait International Conference King Maryut, 2006, s. 32.
582 Což by mělo znamenat, že se narodil a měl pupeční šňůru.
583 „Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?“ (Žd 1,14)
584 Marie by byla po jeho levici.
585 „Královské dcery se skvějí v tvých skvostech, královna ve zlatě z Ofíru ti stojí po pravici“ (Ž 45,10)
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5) Ikona  Poslední večeře s Jidášem, který se na ní podílí. Nebyl totiž na poslední večeři 
účasten.  Už  vůbec  ne  pak  tak,  jak  je  vyobrazena  v  klášteře  al-Surian  –  kde  je  Jidáš 
vyobrazen se svatozáří na hlavě.

6)  Ikona  Vzkříšení  – ukazující  vzkříšeného  Krista  s  odvaleným  kamenem  –  toto  není 
orthodoxní.

7)  Ikona  Krista  Pantokratora či  jiná  s  Kristem,  kde  žehná  dvěma prsty586 –  toto  není 
koptské [vyjádření] – jedná se o Chalcedonský symbol dvou (oddělených) přirozeností.

8) Ikona křtu, na které je zobrazen křest jako pokropení vodou namísto ponoření do vody – 
což není orthodoxní.587

Metropolitní biskup Bišoj k výčtu dodává, že zobrazovat se nesmí nejen Bůh, ale ani 
Duch Svatý v symbolické podobě holubice. I  symbolické ztvárnění  Nejsvětější Trojice 
od  Rubleva  je  pro  něj  již  heretické.  V chrámech  a  klášterech,  které  jsou  pod  jeho 
správou symbolické zobrazení Ducha Svatého není.588

Dále také na ikoně Zmrtvýchvstání Krista nemají být znázorněni vojáci – ti toho nebyli 
svědky,  protože v Krista  nevěřili.  Byli  vůči  zmrtvýchvstání  slepí,  i  když tam mohli 
„fyzicky“ být. Proto na ikonu, jež má dosvědčovat zmrtvýchvstání Krista nemají být 
vyobrazeni.589

Na ikoně Zvěstování má být také archanděl Gabriel vyobrazen níže, než je Marie. Panna 
Marie  jako  Theotokos stojí  v  křesťanství  výše  než  andělé.  Obdobně  také  na  ikoně 
Kristova křtu má být Jan Křtitel vždy vyobrazen pod Kristem. Kristus má stát na hlavě 
hada, jako symbolu poraženého ďábla.590 

V klášteře sv. Dimiány jsou také promýšleny nové způsoby vyjádření theologických 
obsahů  v ikonách. Na ikoně, kde je zobrazen Mojžíš, ke kterému promlouvá Bůh skrze 
hořící keř bývá mnohdy uprostřed plamenů znázorňována Panna Marie. Tak, jako nebyl 
podle bible hořící keř na hoře Sinaj stráven plameny591, tak také Panna Marie, „ačkoli v  
lůně nesla oheň božství,  nebyla božstvím strávena“. V hymnu „Hořící keř“ k oslavě 
Panny Marie (v průběhu měsíce Kiahk592) se zpívá: 

Hořící keř viděn Mojžíšem, 
prorokem na  poušti, 
oheň uvnitř byl v plamenech, 
ale nikdy jej nestrávil či zranil. 
Stejně tak Theotokos Marie,
nesla oheň Božství, 
devět měsíců ve svém lůně, 
bez poskvrnění svého panenství.“593

586 Správně by měl mít zdvižený jen jeden prst. Viz výše kapitola „Vyjádření „diofyzitismu“ byzantské 
církve“. 

587 Bishop Martyros, „Periods of Hatred and Destuction of Icons: Its Impact on Iconography in Egypt“,  
Icon and Portrait International Conference King Maryut, 2006, s. 32-33.

588 Rozhovor s metropolitním biskupem Bišojem, sv. Dimiána, Egypt, r. 2014.
589 Rozhovor s metropolitním biskupem Bišojem, sv. Dimiána, Egypt, r. 2014.
590 Rozhovor s metropolitním biskupem Bišojem, sv. Dimiána, Egypt, r. 2014.
591 „Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř 

v ohni hoří, ale není jím stráven.“ (Ex 3,2)
592 V koptském kalendáři měsíc mezi 10. 12. a 8. 1.
593 Hymn Burning Bush, https://tasbeha.org/hymn_library/view/2283 Viz obr. č. 45.
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Biskup metropolita Bišoj vykládá výjev s hořícím keřem jako symbol Krista, protože v 
biblickém verši se hovoří o „Hospodinově poslu“, jež promlouval zprostřed hořícího 

keře594.  „Hospodinův posel“  -  hebrejsky malach JHVH ( ְיהָֹו֥ה ַמְלַא ֨הָֹ֥והְי ְך ),  stejně  jako v 
řečtině angelos (αγγελος)) má znamenat jak anděla, tak ale také Posela Božího, což má 
být  Kristus.  Takto  byla  vyjádřena  předzvěst  příchodu  Ježíše  Krista.  V  klášteře  sv. 
Dimiány proto mnišky na této ikoně místo Panny Marie malují Krista.595 

Stejně tak na ikoně Daniela v jámě se lvi má být znázorňován anděl s křížem nebo 
rovnou Kristus. Totéž také platí pro ikonu Obětování Izáka596. 

Symbolické umění ikonopisu proti realismu

Ohledně realismu a symbolismu v ikonách, se Serafím stejně jako ostatní autoři, kteří se 
věnují ikonopisu, vyjadřuje jednoznačně. Ikony nemají být realistické. Realismus  není 
pro  ikony jakožto  náboženské  obrazy vhodný.  Nápodoba reality  v případě  naivního 
pojetí  uměleckého  vyjádření  se  kterým  se  setkáváme  v  tzv.  taswírí  koptských 
znázornění,  se dotýká pouze „fyzických smyslů“.  Odkazuje pouze k tomuto světu a 
našim smyslům.597  Ikony by ale  měly mít  opačný účinek.  Měly by oslovovat  svou 
symbolikou,  která  se  má  dotýkat  nikoli  fyzických  smyslů,  ale  duše.  Symboly  mají 
promlouvat k vnitřnímu světu; k vnitřnímu zraku, k srdci a mysli, právě aby byl kruh 
smyslů  překonán  k  dosažení  nekonečna,  věčnosti.598 Mají  být  cestou  k  překonání 
fyzického  světa  k  duchovnímu  a  tak  samy  nemají  být  svou  formou  odkazem  k 
fyzickému světu. Duchovní význam, který se nachází v symbolickém a ne-realistickém 
vyjádření  ikon,  je  mnohem podstatnější,  než  jistá  líbivost  taswírí a  naturalistického 
umění vůbec.599

Ikonografie  má být  nositelem hlubokých duchovních významů,  které  jsou sdělitelné 
právě jen prostřednictvím symbolů.  Serafím přirovnává ikony a jejich symboliku ke 
způsobu  Kristova  vyjadřování  v  bibli.  Kristus  také  užíval  symbolů,  bez  parabol  by 
nebyl  schopen  vyjádřit  nekonečné.  Symboly  mají  být  tím,  co  vyjadřuje  význam 
viděného  a  pochopeného.600 V  symbolismu  zůstává  tajemství,  které  může  být 
vyjevováno podle situace srdce a pohybu duše – která má daleko či blízko ke Spasiteli. 
„Jak říká Jan Zlatoústý, vše na světě je dobré nikoli podle podoby, ale podle toho, jak  
naplňuje svůj účel.  Krása ikony je podle milosti nebes. Směřuje za povrch a nikoli po  
povrchu nápodoby.“601 Symboly na ikoně jsou znakem „pravé ikony“, protože jsou také 
cestou  k  ranému  křesťanství  a  jeho  symboliky.  Samy  jsou  kontinuitou   hloubky 
významů, které vedou k rané církvi, ve které se také k vyjádření užívalo symbolů jako 
je ryba, pastýř a podobně. V rané církvi byly symboly hlavním způsobem vyjádření 
křesťanské  zvěsti  –  neužívalo  se  obrazů  ve  smyslu  „doslovného“  následování 
viditelného světa.602 

594 „Vždyť ‚náš Bůh je oheň stravující‘.“ (Ź 12,29)
595 Viz obr. č. 46.
596 Viz obr. č. 47.
597 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. . 125.
598 Tamtéž, s.. 126.
599 Rozhovor s mnichem Serafínem, klášter Barámusí ve Wádí Natrún, r. 2015. 
600 Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie ducha, 2011, (arabsky) s. 125.
601 Tamtéž, s. 27.
602 Tamtéž, s. 129.
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7. Závěrečné shrnutí

7.1. „Koptskost“ koptských ikon ve vztahu ke starému Egyptu

Pro  porozumění  fenoménu  hledání  „kořenů“  Koptů  a  posléze  i  koptských  ikon  ve 
staroegyptském  náboženství,  je  cestou  porozumění  kolonialismu  a  orientalismu. 
Hledání „kořenů“ Koptů ve starém Egyptě nemělo v historii koptské církve své místo až 
do doby příchodu západních koloniálních mocností do Egypta. 

V kolonialismu orientalismu nešlo pouze o mocenské ovládnutí, ale o specifický způsob 
chápání jiných kultur a náboženství. Skrze orientalizaci Západ  vytváří obraz „jiného“ 
skrze chápání sebe sama. Proč sledovat způsob, jakým se utvářelo křesťanské myšlení a 
jeho historický vývoj.  Západní myšlení a strukturování zkušenosti  formuje strukturu 
chápání jiných tradic a náboženství.  „Teologické paradigma však svým univerzálním 
nárokem na vysvětlení jak křesťanství, tak i všech ostatních tradic a kultur světa, vytváří  
rámec, který nedovoluje vnímat a myslet jejich jinakost.“603 Tak tím, že porozumíme, jak 
se vytvářelo křesťanské myšlení o „jiném“ můžeme porozumět principům, ze kterých 
vychází koloniální  popisy Koptů.  Ve vztahu ke staroegyptským tradicím pak, jak se 
vytvářel  způsob  vnímání  nekřesťanských  náboženství.  Oba  prvky  se  setkávají  v 
západním pojetí náboženství, jež se formovalo v historii a jehož základy lze nacházet v 
rané apologetice. 

Rané křesťanství se ve své formativní fázi muselo vyrovnat se situací, kdy křesťanští 
apologeti potřebovali prokázat, že mají religio (které jim zakazuje uctívat jiné bohy, než 
je Bůh). Religio pro Římany velmi pravděpodobně znamenalo spíše něco, co bychom 
dnes  nazvali  po  generace  předávanou  tradicí  a  kulturou.  V  apologetice  raných 
církevních otců je zřetelný směr, ve kterém starobylost svého náboženství neprokazují 
skrze následování staré tradice (to ani nebylo možné),  ale transformováním původní 
otázky po tradici v otázku pravdivosti a stáří své doktríny. Zdá se, že důraz na prvky 
propojování kultu/praxe a doktríny/souboru věr, vznikl právě v reakci na tuto konkrétní 
historickou situaci. 

V apologetice raných církevních otců jsou ve vztahu k jiným tradicím sledovatelné dvě 
linie. Jednou, je pojetí „pohanů“ jako negativní obraz sebe sama – tedy jako „falešná 
náboženství“, která uctívají „falešné“ bohy. Druhou „strategií“ se stalo zakomponování 
prvků  ostatních tradic a kultur do svého výkladu světa jako předzvěst příchodu Krista - 
princip  praeparatio  evangelica či  Logos  spermatikos.  Takovýmto  způsobem 
formulovalo křesťanství sebe sama skrze zahrnutí a zakomponování „jiného“ do svého 
výkladu  světa.  Historie  se  stala  univerzální  historií  lidstva,  která  má  směřovat  k 
jednomu cíli (spáse), jež měla nastat skrze Krista.
Další  důležité  prvky  v  historii  Západu a  jeho  vztahování  se  k  „jinému“  přinesla 
reformace. V kritice katolické církve, která byla dle reformátorů odklonem od původní 
čisté církve k „pohanskému modlářství“ se objevuje prvek degenerace náboženství v 
dějinách. Zároveň přinesla reformace zdůraznění intimního, bezprostředního vztahu s 
Bohem  a  univerzálního  smyslu  pro  božské,  které  se  projevuje  v  univerzální 
náboženskosti člověka. 

603 Fárek, Indie očima Evropanů, s. 29.
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Není národa tak barbarského a rasy tak hrubé, aby nebyl naplněn přesvědčením o existenci 
Boha.  Dokonce i  ti,  kteří  se  v jiných ohledech málo odlišují  od nižších zvířat,  si  stále  
uchovávají nějaký smysl pro náboženství.604

„Jednoduše  řečeno,  reformace  přinesla  (myšlenku),  že  náboženský  cit  je  hluboce  
zakořeněný v lidském vědomí.“605 Tento náboženský cit má být společný všem lidem. 
Otázky  „pravého“  a  „falešného“  náboženství  byly  řešeny  uvnitř  křesťanství. 
Náboženství  jako vztah mezi  vírou a  praxí  (jak byl  formulován v rané církvi)  bylo 
„doplněno“ zdůrazněním, že praxe má být ztělesněním víry. „Pravá víra“ má být také 
adekvátně  vyjádřena.  Interpretace  raných  apologetů  jiných  tradic  jako  negativního 
obrazu křesťanství vytvořila, společně s poznáváním jiných kultur, rámec pro nahlížení 
nekřesťanských náboženství jako „pohanství“, jež všechna vykazují stejné prvky.
Osvícenství  náboženství  kritizovalo,  nezpochybňovalo  však  předpoklad,  že  možnost 
náboženské zkušenosti je univerzální.

Jak  by  bylo  možné  užívat  řecké  a  římské texty  pro  porozumění  významu egyptských, 
indických a indiánských obřadů, ritů etc., a tento (význam) k pochopení těchto starověkých 
textů? Pouze za předpokladu, že mají co dělat se stejným typem zkušenosti. (…) Místo 
toho,  aby  všichni  měli  vrozený  cit  božského vepsaný do  svého srdce,  se  nyní  zdá,  že 
všechny kultury mají identickou zkušenostní doménu – náboženskou.606     

Úvahy o univerzálním vývoji  náboženství od „primitivního“ náboženství k etickému 
monotheismu (popřípadě k jeho překonání) staví jak na pojetí jednotných dějin lidstva, 
tak na přesvědčení, že náboženská zkušenost je přístupna všem lidem. 

Dále je důležitý koncept  pra-monotheismu, ve kterém se odráží degenerační přístup k 
náboženství od monotheismu k „pohanství“ (jak známe v přístupu protestantismu ke 
katolické  podobě  křesťanství).  Původní  náboženství  mělo  být  dle  tohoto  konceptu 
monotheistické a postupně degradovat v nižší polytheismus. V některých případech měl 
být  tento  monotheismus  uchován  kněžskou  elitou  (a  její  vysoké  theologie)  a 
polytheismus  měl  být  lidovou  vrstvou  náboženství.  Popřípadě  se  nemělo  jednat  o 
„čistý“ polytheismus, ale o uctívání mnoha atributů jediného božství. 

Důležitý  je  také  koncept  hledání  „kolébky“  lidstva.  V  romantismu  a  jeho  hledání 
„kolébky“ civilizace se ukazuje dědictví osvícenských univerzálních dějin jako vývoje 
lidstva.607 „Kolébkou“  západní civilizace se  v  západním myšlení stal - vedle dalších 
starověkých civilizací - starověký Egypt. Jeho kultura je popisována jako stálá, trvalá a 
monumentální.  Moderní  Egypt  je  naopak  charakteristický  zaostalostí,  stagnací, 
tradicionalismem  a  neschopností  vývoje.  Zdá  se,  že  vztah  západního myšlení  k 
„jinému“ vykazuje křesťanský rámec přístupu k jiným tradicím a kulturám. 

V rámci  orientalismu a v popisech jiných kultur lze sledovat výše uvedenou strukturu 
křesťanského myšlení, které se stalo výchozím bodem strukturování západní zkušenosti 
s jinými kulturami.  Kolonialismus tak nepřináší jen způsob mocenského uchopování 
jiných zemí a jejích kultur:  Orientalizací vytváří obraz „jiného“ skrze to, jak chápe 

604 John  Calvin,  The  Institutes  Of  The  Christian  Religion,  Beveridge,  kap.  III.  s.  43.  cit  op.S.N. 
Balagangadhara, The Heathen in His Blindness: Asia, the West and the Dynamic of Religon, s. 62. 

605 S.N. Balagangadhara, The Heathen in His Blindness: Asia, the West and the Dynamic of Religon, s. 
82.

606 Tamtéž, s. 91.
607 S.N. Balagangadhara, The Heathen in His Blindness: Asia, the West and the Dynamic of Religon, s. 

124.
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sebe  sama.  Tyto  popisy  Orientu a  Orientálců jsou  chápány  nikoli  jako  zkušenost 
západního člověka,  ale  jako  objektivní  skutečnost.  Zkušenost  Západu s  Orientem, 
chápaná jako skutečnost, se také stala součástí vědeckého uchopování jiných kultur (v 
orientalistice  a  humanitních  vědách  obecně)  a  zároveň  pak  těmi,  co  jsou  takto 
popisováni, byla a dodnes bývá přejímána jako součást jejich vlastního sebeuchopování. 
Kultury Orientu se takto samy začínají podílet na své orientalizaci. 

Po  dekolonizaci  sice  kolonizační  mocnosti  ztratily  svůj  přímý  mocenský  vliv. 
Orientalizace a  kolonizace,  ale  vlastně  pokračuje  dále,  a  sice  prostřednictvím 
kolonizované kultury samotné. Témata a otázky, které řeší  Západ a které odpovídají 
situaci jeho historie a kultury, se stávají otázkami pro dekolonizovaný Orient. Způsob 
vzdělávání a pojetí západní vědy jako jediné možné, včetně západních popisů historie 
kolonizovaných  území,  se  stává  prostředkem  porozumění  sebe  sama.  Při  zpětném 
získání  a  „znárodnění“  svých  států,  „znárodnili“  i  základní  prvky  orientalistických 
popisů sebe sama.    
Jakým  způsobem  se  projevuje  orientalizace Egypta  ve  vztahu  k  výše  zmíněným 
prvkům? Charakteristiky Egypťana a  Egypta, které se vytvářejí skrze západní chápání 
sebe sama vykazují stejné rysy: 

Je zakomponován do jednotné historie lidstva (jako nižší stupeň vývoje), je nevzdělaný, 
nemorální, iracionální, pověrečný.  Současný stav je chápán jako degenerovaná podoba 
salvné  minulosti  (která  leží  ve  starém Egyptě).  Nemorálnost  Orientu a  nadřazenost 
západní kultury vykazuje rysy křesťanského myšlení o „falešném náboženství a z toho  
vyplývající falešné morálky. (…) Protože je zde blízký vztah mezi „být morálním“ a mít  
„pravé náboženství“, bylo samozřejmé, že pohanské náboženství  implikuje zkaženost  
morálky. Jednoduše řečeno, falešné náboženství vždy doprovázela nemorálnost.“  608 V 
případě Egypta sehrává roli „pohana“ „heretické“ náboženství islámu, v případě koptské 
církve  její  „monofyzitská  hereze“.  Tato  „heretická“  náboženství,  jsou  nakonec  v 
křesťanském  chápání  ještě  horší  variantou  „falešného“  náboženství,  protože  jejich 
vyznavači se sami rozhodli pro odklon od „pravého“ náboženství a ještě (jak si mnoho 
misionářů stěžovalo) na svém bludu zatrvzele trvala. 

Koptové byli západními badateli, cestovateli, misionáři a dalšími, nahlíženi jako přímí 
dědicové  starých  Egypťanů.  V popisech  Koptů  jeho  potomků  starých  Egypťanů  se 
objevují pozitivní vlastnosti, které měli po svých předcích „zdědit“. Lze sledovat dvě 
roviny, na nichž Koptové „své dědictví přijali“. Tento koncept v jeho sekulární podobě 
zakomponovali (skrze  faraonismus) do pojetí sebe sama jakožto koptského národa (v 
jeho  etnickém  chápání).  Spolu  se  studiem  koptské  historie,  kultury,  architektury, 
literatury,  umění  atp.,  byl  kladen  důraz  také  na  hledání  prvků kontinuity  se  starým 
Egyptem,  jeho  kulturou  a   některými  prvky  jeho  náboženství.  Druhou  rovinou  je 
theologie.  Dané  prvky  návaznosti  na  „pohanské“  náboženství  starého  Egypta  jsou 
zakomponovány  do  theologie  skrze  princip  praeparatio  evangelica či  Logos 
spermatikos,  které  známe  již  od  raných  církevních  otců.  V  obou  rovinách  (jak 
vědeckých tak theologických) způsobů uchopení tématu lze sledovat shodu, a to jak ve 
způsobu kladení otázek, tak i v podávaných odpovědích.

Oba  přístupy  k  hledání  prvků  kontinuity  se  starým  Egyptem  lze  sledovat  také  ve 
způsobu, jak je toto téma zpracováváno na rovině koptského ikonopisu ve vztahu ke 

608 S.N. Balagangadhara; Bloch, Esther, De Roover, Jakob. „Rethinking Colonialism and 
Colonial Consciousness: The Case of Modern India.” s. 22.
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staroegyptskému náboženskému umění. Je však důležité zdůraznit, že v koptské církvi 
nejde  o  jednotný  koncept.  Jedná  se  pouze  o  jednu  linii  sebeidentifikace,  které  byl 
věnován prostor kvůli tomu, že je akcentována v rámci neo-koptských ikonografů (a ani 
to neplatí ve všech případech). 

Koptské ikony byly západními cestovateli, orientalisty a misionáři kritizovány na dvou 
rovinách: Jednou  rovinou  byla  kritika  vztahu  věřících  k  ikonám,  jež  měl  být 
„idolatrický“. Na tuto kritiku byl odpovědí ikonoklastický počin papeže Kyrilla IV. 
Druhou rovinou byla kritika estetická – byly chápány jako „dětské“, neumělé a ošklivé. 
V  ní  můžeme  spatřovat  důvod  pro  opuštění  ikonopisu  a  jeho  nahrazení  naivně 
realistickými obrazy převzatými z katolického umění – taswírí.  
 
Neo-koptský ikonopis  si  dal  za  úkol  nejen  obnovit  orthodoxní  ikonografii,  ale  také 
vytvořit ji jako specifický koptský ikonopis. „Koptskost“ ikonopisu má být vyjádřením 
kontinuity jak s historickými kopskými ikonami, tak se staroegyptskými prvky. 

Jsem naprosto přesvědčen, že v egyptském umění existuje zásadní jednota; někteří popírají 
existenci spojení mezi staroegyptským uměním a uměním koptským. Je to chyba; starověké 
umění  je  zdrojem koptského umění.  Koptský umělec musí  studovat  umění  starověkého 
Egypta a přijímat jej za své dědictví. Současný umělec  pak musí tvořit z tohoto dědictví  
starého Egypta a ze starého koptského umění: pokud je zakonzervujeme v muzeu, zemře. 
Proto je nutné studovat hodnoty obsažené v tomto dědictví a znovu je investovat do nové 
tvorby: toto je role současného koptského umělce.609 

Ani v rámci neo-koptského ikonopisu však v návaznosti na starý Egypt nepanuje shoda. 
Mninšky v klášteře sv.  Dimiány,  který Izák Fanús navštívil,  aby učil  místní  mnišky 
psaní ikon a ve kterém se také mnoho jeho ikon nachází, se proti jakémukoli navázání 
na starý Egypt jasně vymezují. V jejich přístupu ke starému Egyptu vystupuje chápání 
„pohanů“ jako „uctívačů ďábla“, se kterými křesťané, a tedy i křesťanská ikonografie 
nemá nic společného.  

V kontextu  neo-koptských ikon,  vznikají  teoretické práce,  které  se  věnují  nacházení 
podobných  prvků  staroegyptského  náboženského  umění  s  křesťanským  uměním  a 
především s koptskými ikonami. Steroegyptské náboženské umění mělo být původem 
některých symbolů, či typů znázornění raných ikon a některé se měly prolnout až do 
současnosti.  Mnohdy jsou ale  podobné prvky hledány nejen  v  rovině  formy,  ale  je 
hledána i  jejich duchovní  návaznost.  Jinak řečeno,  předpokládá se,  že staroegyptské 
náboženství obsahuje prvky, které jsou předchůdci podobných prvků v křesťanství. Z 
prací vyplývá,  že rovinou, díky které jsou podobné prvky sledovány je náboženství. 
Náboženství ale není nijak definováno. Autoři při jeho popisech staví na předpokladech, 
které odpovídají křesťanskému paradigmatu. Jinými slovy, staroegyptské znázornění je 
interpretováno  skrze  jeho  „náboženskost“  způsobem,  který  odpovídá  interpretaci 
křesťanské ikony skrze její „náboženskost“. Takto má být prokázána kontinuita skrze 
stylistické prvky uměleckého vyjádření. Takovéto interpretace staví na předpokladu, že 
staroegyptské náboženství má stejnou podstatu, jako náboženství křesťanské (a totožný 
či  podobný  způsob  jejího  vyjádření).  Proč  by  měl  staroegyptský  umělec  například 
„hieratičností,  pokojností  tváře  s  velkýma  očima“  jež  má  být  charakteristickým 
stylistickým  rysem  u  „portrétů  mumií“,  vyjadřovat  „kontemplaci (znázorněného 

609 Marie-Gabrielle de Boncourt, Bernadette Sadek. Přepsaný rozhovor s Izákem Fanúsem v Káhiře v 
dubnu 1999, dostupné na: http://eocf.free.fr/imp_fanous.htm (25.1. 2018).
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člověka) o nádheře druhého světa,“610 je argumentováno jen tím, že  „portréty mumií“ 
jsou součástí náboženského umění. Problémem je, že není jasně dána rovina, na které by 
bylo možno prvky srovnávat a popřípadě určovat nějaké možné vlivy.

Předpoklady pro srovnávání a hledání podobných prvků stojí na několika bodech (jak 
byly shrnuty v druhé kapitole):

1) Ve všech případech se předpokládají jednotné dějiny lidstva ve kterých lze sledovat 
linii vlivů.
2) Ve staroegyptském náboženství je propojena doktrína s praxí.
3) V mytologii se má nacházet jednotná theologie staroegyptského náboženství. Mýty 
jsou vyjádřením jeho doktrín.
4) V této  theologii staroegyptského náboženství jsou pak vyjádřeny některé ideje, jež 
jsou předzvěstí křesťanských doktrín. 
5)  Tvorba  náboženského  umění  je  součástí  náboženské  praxe.  Sama  tedy  má  být 
projevem náboženskosti.
6) Staří Egypťané neměli jasnou hranici mezi zobrazeným a jeho vyobrazením.

Zdá se, že v těchto případech je teoretickým základem theologický rámec. Pro vědecké 
zkoumání možných návazností na staroegyptské tradice i v jiné rovině, než je jejich 
forma, by bylo třeba definice náboženství, která bude vystavěna na teorii. Jinak nastává 
problém v tom,  že se  některé prvky sice  mohou zdát  navzájem podobné,  ale  jejich 
podstata je úplně jiná – ve staroegyptských tradicích sehrávají jinou úlohu. Jinak řečeno, 
pokud chápeme staroegyptské náboženství křesťanským prizmatem, pak podobnost jeho 
prvků  s  křesťanstvím  stojí  pouze  na  naší  interpretaci  staroegyptského  náboženství 
křesťanským prizmatem.  

7.2. Theologie ikon v Koptské orthodoxní církvi 

I přes to, že v koptské církvi nedošlo k theologickým disputacím a nutnosti vytvořit 
dogma ve vztahu k ikonám, má ikona v církvi principiálně stejné postavení jako je tomu 
u jiných orthodoxních církví. Toto místo je pak dáno především tradicí a praxí, která 
nebyla  z  koptského  hlediska  narušena  ikonoklasmem,  jako  tomu  bylo  v  byzantské 
církvi.  

V historických theologických textech Koptské orthodoxní církve jsou ikony pojímány 
stejným způsobem, jako je tomu v ostatních orthodoxních církví - nejedná se o uctívání 
obrazu, ale o prokazování úcty zobrazenému. Stejně jako u orthodoxních církví je jasně 
velebení (ctění) ikony či ostatků svatých theologicky jasně odlišeno od uctívání Boha. 
Co se však týče hlavní argumentační linie, na základě které jsou vystavěna odůvodnění 
v době sporů o ikony v Byzanci, tedy jakožto pokračování christologických diskuzí, ta v 
historii  koptské  církve  své  místo  nenalezla.  Obecně  lze  říci,  že  výraznější  zájem o 
theologické zakotvení ikony v koptské církvi přinesla až vlna kritiky v období příchodu 
západní misie a její činnosti mezi koptskými křesťany. 

610 Sadek, Iconographie et icônes d'Egypte, article publié dans le N°66 de la revue Le Chemin, s. 3.
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Konkrétní  prvky  apologie  v  theologických  pojednání  moderní  doby  (se  kterým  se 
setkáváme u papeže Šenúdy III.)  odpovídají  textům historickým, jak bylo shrnuto v 
kapitole „Ikona v theologii“:

1) Zákaz zobrazování ve Starém zákoně je třeba vidět v kontextu doby, kdy bylo ještě 
možné nebezpečí, že by vyvolený lid znovu upadl do idolatrie vlivem „pohanů“. Toto 
už nemá být případ křesťanů.611

2) Následuje své historické předchůdce v argumentu skrze starozákonní příkaz Boha k 
výzdobě Chrámu a vytvoření Cherubů, stejně jako případ s Mojžíšovou holí a hadem.
3)  Stejně  jako ve  všech ostatních  případech klade  důležitost  rozlišení  proskynesis a 
latreia.
4) Stejně jako ve všech ostatních případech klade důležitost „pedagogického působení“ 
ikony.
5)  Navazuje  na  tradici  v  obraně  ikon  skrze  důležitost  legend  o  Mandylion a  sv. 
Lukášovi.

Christologická témata se v kontextu theologie ikony objevují až v moderní době. Jsou 
spíše součástí filosoficko-theologických pojednání o ikonách, které začaly vznikat spolu 
s obnovením ikonopisu v Egyptě. V těchto pojednáních jsou patrná stejná témata jako v 
jiných orthodoxních textech a pojednáních ikon. V Koptské orthodoxní církvi sehrávají 
ikony roli pedagogickou – mají být „theologií pro oči“ a proto  srozumitelně vyjadřovat 
doktríny  církve.  Je  zřetelná  i  snaha  o  theologické  řešení  orthodoxie  v  zobrazení. 
Důležitou roli sehrávají v chrámu na ikonostasu a v rámci liturgie. Další rovinou je i 
osobní spiritualita. Ikony jsou důležitým prostředkem ve vztahu věřících ke svatým a 
martyrům. Koptští ikonografové zdůrazňují potřebu obnovení orthodoxního ikonopisu a 
návratu k symbolickému zobrazování, které bylo narušeno přijetím realismu.

611 Stejný přístup lze nalézt i například u Jana Damašského. Řeči na obranu obrazů. 
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  : القبطية   االيقوناةيطبقلا ت موضوةيطبقلا تانوقيالا :ع فرةيطبقلا تانوقيالا :عوضوم ج  ساةيطبقلا تانوقيالا :عوضوم جرف ىم

 A B20:09 – 2010يونيو  28اإلثن ني

Sámí Faradž, Koptské ikony, (arabsky). 28. 6. 2010. URL: 
http://elmalak.ahlamontada.com/t2963-topic 

الثالث       شنودثلاثلا ة البابا عهثلاثلا ةدونش ابابلا د R
Aثلاثلا ةدونش ابابلا دهع يف المجمعية القراراةيطبقلا ت

االرثوذكسية           القبطية للكنيسة المقثلاثلا ةدونش ابابلا د  ةيسكذوثرالا ةيطبقلا ةسينكلل س م٢٠١١المجم  ةيسكذوثرالا ةيطبقلا ةسينكلل سدقملا ع
Šenúda  III.,  Rozhodnutí  Synodu za  papeže  Šenúdy III.,  2011.Svatý  Synod Koptské 
orthodoxní církve r. 2011. (arabsky)

الثالث      شنودثلاثلا ة البابا المقارثلاثلا ةدونش ابابلا  ن  الالهوةيطبقلا ت
واأليقوناةيطبقلا ت  -90 الصور

Šenúda III.Komparativní theologie: obrazy a ikony (kap.) 90, URL: https://st-takla.org/
Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/31-Lahout-
Mokaran-1/Comparative-Theology-90-CH11-06-Icons.html. (arabsky)

Pope  Shenouda  III.  Comparative  Theology. London:  Coptic  Orthodox  Publishers 
Association, 1988. 196 s.  ISBN 1 871646 00 6. (anglický překlad)

    -   Rمويس jالرب سارافييسومربلا م الراهيسومربلا ميفاراس ب الرويسومربلا ميفاراس بهارلا - ح فلسفة   االيقونة
ايسيذور  ةيسكذوثرالا ةيطبقلا ةسينكلل س    انبا نيافة  مراجعة

الثلاثلا ةدونش ابابلا دلتا   بمطبعة طب  ةيسكذوثرالا ةيطبقلا ةسينكلل سدقملا ع

ISBN 977-5088-76-3

االوىل       االطب  ةيسكذوثرالا ةيطبقلا ةسينكلل سدقملا ع

برمو  ةيسكذوثرالا ةيطبقلا ةسينكلل س        العذراسومرب ء السيثلاثلا ةدونش ابابلا دثلاثلا ة دير

مرص

        j٢٠١١نوفمرب

Ar-ráhib Serafím Al-Baramúsí. Ikona filosofie  ducha,1.  vyd.  Klášter  Panny Marie  v 
Baramús, Egypt: Delta Press, listopad 2011. 180 s. ISBN 977-5088-76-3. (arabsky)

القبطية  األيقوناةيطبقلا ت
حبييسومربلا ميفاراس ب   رسومرب ءوبيبح ف دكتور

Doktor Raʼúf Habíb. Koptské ikony. 42 s. verze v pdf. neobsahuje žádné další informace 
o publikaci. (arabsky)
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  Aالرسياىن يوساىنايرسلا ب القمىنايرسلا باسوي ص
القبىط  الفىطبقلا ن

المسيىح      العاليسومربلا م فنوثلاثلا ةدونش ابابلا  ن A Bب ني الرائثلاثلا ةدونش ابابلا د ودورىحيسملا ملاعلا نونف نيب دئارلا ه

Otec  Júsáb as-Surijáni. Koptské  umění  a  jeho  vedoucí  úloha v  umění  křesťanského  
světa. pdf neobsahuje žádné další informace (arabsky)

  . الثالث    المجلثلاثلا ةدونش ابابلا د القبثلاثلا دلجملا .ط تراثلاثلا دلجملا .طبقلا ث مىطبقلا ن موسوعة
القبطية    والعمارثلاثلا ة والفنوثلاثلا ةدونش ابابلا  ن اآلثار

2004 الرجاء  القاهرثلاثلا ة مكتبءاجرلا ة

Encyklopedie koptského dědictví. Svazek III
Archeologie, umění a koptská architektura.
Prof. Samir Fauzi Džirdžis,
Káhira: Maktaba ar-Rádžá, 2004, ISBN 977-5506-24-7.
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licence: public domain
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Obr. č. 2) Památník prince Alberta, Londýn, Velká Británie. 1875, foto 2013.

Obr. č. 3) Zjevení Panny Marie v Zajtún. - „Our Lady of Zeitoun“, April 1968 

Zdroj: https://www.mobtada.com/details/729923 

licence: public domain
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to  
the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide  
under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent 
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Obr. č. 5) Panna Marie – zobrazení „Zázračný medailon“
zdroj obrázku – watani.net.

Obr.  č.  6) Panna Marie s  Kristem.  Chrám Panny Marie  u kláštera  Panny Marie,  
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Obr. č. 7) Poslední večeře
 taswírí, klášter sv. Miny (foto 2015)

Obr.  č.  8) Chrám sv.  Jiří,  tzv.  Sporting Church,  Alexandrie,  ikonostas  od Izáka  
Fanúse, (foto 2015)
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Obr. č. 9)  Sv. Mína (sv. Menas) obraz  z kláštera sv. Miny, Západní poušť.  

Obr. č. 10) Josef z kláštera sv. Dimiány (foto 2015)

Obr. č. 11) „Anch“ uvnitř chrámu. Horní Egypt. (foto 2015)

Obr. č. 12) „Anch“ vnější nika chrámu v Anafoře. (foto 2014)

Obr. č. 13)  Marie Galaktotrofusa, klášter sv. Bišoje tzv. Červený klášter (foto 2015)

Obr. č. 14) Isis kojící Hora – foto z Metropolitního muzea.
Datace:  Pozdní  období  (Ptolemaiské) 664–30př.n.l. Egypt;  pravděpodobně  
Hurbeit (Pharbaethos). 

zdroj:  https://www.metmuseum.org/art/collection/search/546229
Licence: Public domain, no copy right
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to  the  public  domain  by waiving all  of  his  or  her  rights  to  the  work  
worldwide  under  copyright  law,  including  all  related  and neighboring  
rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial  
purposes, all without asking permission.

Obr. 15) Hor zabíjející krokodýla
4. stol, Louvre.
Autor:  foto   "taswírí“ (fotografické), v textu bude  proto užíván v tomto smyslu jako pojem.Rama,  Cc-by-sa-2.0-fr"taswírí“ (fotografické), v textu bude  proto užíván v tomto smyslu jako pojem.,  ©  1987  RMN  /  Les  frères  
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zdroj: https://www.louvre.fr/en/mediaimages/horus-cavalier
Licence: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/deed.en
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everytime you use the image.

Obr. č. 16) Sv. Jiří , Izák Fanús, Sporting Church, Alexandrie. (foto 2014)

Obr. č. 17) Vážení  srdcí, Aniho Kniha mrtvých. 

Datace: 1300 př.n.l.

zdroj: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10971230
Místo: British Museum

Autor: Foto British Museum, Photograph published 2001. 
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Zdroj:  Eternal  Egypt:  Masterworks  of  Ancient  Art  from  the  British  
Museum by Edna R. Russmann.
Licence: Public domain 
This  work  is  in  the public  domain in  its  country  of  origin  and  other  
countries and areas where the copyright term is the author's life plus 70  
years or less. 

Obr. č. 18) Archanděl Michael, Fanús, Sporting Church, Alexandrie, foto (2014)

Obr. č. 19) „Ba“.
Místo: Metropolitní Muzeum
Datace: Ptolemaiské období

Zdroj: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/545942
Licence: Public domain
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
No Copyright
The person who associated a work with this deed has dedicated the work 
to  the  public  domain  by waiving all  of  his  or  her  rights  to  the  work  
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Místo: thébská hrobka, TT290.
         Zdroj:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ba_ombre_sortie_tombe.jpg

11 October 2014, 14:56:37 

Licence: Public domain
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
This is a human-readable summary of (and not a substitute for) licence.
You are free to:
Share — copy and redistribute the material in any medium or format
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Obr. č. 21) „Fajjúmský protrét“ mlaldé ženy se zlaceným věncem.

Datace: Římské období,( 120-140 n.l.)
Materiál, technika: Enkaustika, dřevo, plátkové zlato.

Zdroj: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/547861

Licence: Public domain. 
 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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The person who associated a work with this deed has dedicated the work 
to  the  public  domain  by waiving all  of  his  or  her  rights  to  the  work  
worldwide  under  copyright  law,  including  all  related  and neighboring  
rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and 
perform  the  work,  even  for  commercial  purposes,  all  without  asking  
permission. 

Obr. č. 22) Mumie s portrétem mladého muže.

Datace: Římské období (80-100 n.l.)
Místo, nález: Egypt, Fayum, Hawara, BSAE excavations 1910-1911 

Zdroj: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/547697

Licence: Public daomain
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
The person who associated a work with this deed has dedicated the work 
to  the  public  domain  by waiving all  of  his  or  her  rights  to  the  work  
worldwide  under  copyright  law,  including  all  related  and neighboring  
rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial  
purposes, all without asking permission.

Obr. č. 23) „Portrét mumie“ malého chlapce.

Datace: Řecko-římské období, 150-200n.l.)
Místo: Egypt
Umístění: The J. Paul Getty Museum

Zdroj:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mummy_Portrait_of_a_Boy_-
_Google_Art_Project.jpg

http://www.getty.edu/art/collection/objects/8213/unknown-maker-
             mummy-portrait-of-a-youth-romano-egyptian-ad-150-200/  

Licence: Public domain
http://www.getty.edu/about/whatwedo/opencontent.html
This  work  is  in  the public  domain in  its  country  of  origin  and  other  
countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 
years or less. 

Obr.  č.  24)  Chrám  sv.  Marka  Koptské  orthodoxní  církve,  Londýn,  Velká  
Británie. (Foto 2013)

Obr.  č.  25)  Chrám  sv.  Marka  Koptské  orthodoxní  církve,  Londýn,  Velká  
Británie. (Foto 2013)

Obr. č. 26)  Sv. Rodina, Budur Latíf, Júsuf Nasích.
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Obr. č. 27) Příprava desek pro ikony. Klášter sv. Dimiány, Egypt. (Foto 2014)

Obr. č. 28) Příprava desek pro ikony. Klášter sv. Dimiány, Egypt. (Foto 2014)

Obr. č. 29) Scan konstrukce tváře neo-koptské ikony.
Sadek,  Ashraf  et  Sadek,  Bernedette.  L'incarnation  de  la  lumière:  le  
renouveau iconographique copte à travers l'oeuvre de Isaac Fanous. Le 
Monde Copte N° 29-31. Limoges, France: Le Monde Copte, 2000. 448 s. I
SSN 0399-905X 

Obr. č. 30)  Poslední večeře, Ikonostas, sv. Dimiána, (foto 2015)

Obr. č. 31) Poslední večeře na ikonostasu, Izák Fanús, mnišky provedly úpravu 
Jidáše – profil, menší a do zelená. Klášter sv. Dimiány, (foto 2015)

Obr. č. 32) Detail ikony Ukřižování, zločinec, který odmítl Krista. Klášter sv.  
Dimiány. (foto 2015).

Obr. č. 33) Postup psaní ikon, Sv. Dimiána, Egypt. (foto 2015)

Obr. č. 34) Vstup do Jeruzaléma. Anafora (foto 2015).

Obr. č. 35) Vstup do Jeruzaléma, rubová strana, Anafora (foto 2015).

Obr.  č.  36)   Posvěcení  ikon metropolitním biskupem Bišojem.– klášter  sv.  
Dimiány, zdroj: mnišky kláštera.

Obr.  č.  37)  Posvěcení  ikon metropolitním biskupem Bišojem.–  klášter  sv.  
Dimiány, zdroj: mnišky kláštera.

Obr. č. 38) Kristus Pantokrator v oltáři, klášter sv. Dimiány. (foto 2015).

Obr. č. 39) Žehnající Kristus. Klášter sv. Antonína (foto 2014).

Obr. č. 40) Gesto ICXC.

Obr. č. 41) Žehnající Kristus, ikona z kláštera sv. Dimiány, Káhira (foto 2015)

Obr. č. 42) Ikonostas – Katedrála sv. Marka Káhira (foto 2014)

Obr. č. 43) Uzdravení Lazara, Izák Fanús, chrám sv. Jiří (Sporting Church),  
Alexandrie. (foto jsem obdržela v chrámu)

Obr.  č.  44)  Narození  Krista,  Izák  Fanús,  chrám sv.  Jiří  (Sporting  Church),  
Alexandrie. (foto jsem obdržela v chrámu).

Obr. č. 45) Mojžíš a hořící keř, Nancy Mikhail, Koptský institut. (foto 2014).

Obr. č. 46) Mojžíš a hořící keř. Klášter sv. Dimiány. (foto 2014).
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Obr. č. 47) Obětování Izáka. (výřez ikony) Klášter sv. Dimiány. (foto 2014).

Obr. č. 48) Práce na chrámu v Anafoře. (foto 2015)
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1. Obr.: "Modern Antiques", 1806, Thomas
Rowlandson

10. Obrazová příloha



2. Obr.: Památník prince Alberta, Londýn, Velká Británie.



3. Obr.: Zjevení Marie v Zajtún, Káhira. (r. 1968)

4. Obr.: Zjevení Panny
Marie, Zajtún, Káhira. 
Dotvořené .

6. Obr.: Panna Marie,
„Zázračný medailon“.

5. Obr.: Panna Marie,
Zjevení Labourné.



6. Obr.: "Taswírí" Panna Marie s Kristem, Chrám Panny Marie, Klášter Panny Marie
Kotské orthodoxní církve,  Durunka.



7. Obr.: "Taswírí" Poslední večeře na ikonostsu chrámu v klášteře sv. Mina.

8. Obr.: Chrám sv. Jiří, (Sporting Church), Alexandrie.



9. Obr.: "Taswírí" Sv. Mina.



10. Obr.: Josef, ikona z kláštera sv. Dimiány.



11. Obr.: "Anch" uvnitř chrámu, Horní Egypt.



12. Obr.: "Anch", vnější nika v chrámu, Anafora.



13. Obr.: Marie Galaktotrofusa, klášter sv. Bišoje (tzv. Červený klášter).



14. Obr.: Bohyně Isis kojící boha Hora. (664 př.n.l.- 30 př. n.l.)



15. Obr.: Bůh Horus zabíjející krokodýla. foto: "Rama,
Cc-by-sa-2.0-fr"



16. Obr.: Sv. Jiří zabíjející draka. Chám sv. Jiří (Sporting Church), Alexandrie.



17. Obr.: Vážení srdce. Kniha mrtvých, Ani.



18. Obr.: Archanděl Michael s váhami.



19. Obr.: "Ba". Ptolemaiské období.



20. Obr.: "Ba", nástěnná malba v thébské hrobce.



21. Obr.: "Fajjúmský portrét" mladé ženy se zlaceným věncem.



22. Obr.: "Portrét mumie" mladého muže.



23. Obr.: "Portrét mumie" malého chlapce (s typickým staroegyptským dětským
sestřihem). 



24. Obr.: Chrám sv. Marka Koptské orthodoxní církve v Londýně.



25. Obr.: Chrám sv. Marka Koptské orthodoxní církve v Londýně - Ikonostas Izák
Fanús.



26. Obr.: Útěk sv. Rodiny do Egypta. Budúr Latíf, Júsuf Nasíf.



27. Obr.: Příprava desek pro ikony. Klášter sv. Dimiány.



28. Obr.: Příprava desek pro ikony. Klášter sv. Dimiány.



29. Obr.: Konstrukce tváře ikon neo-koptské školy.



30. Obr.: Poslední večeře na ikonostasu.  Klášter sv. Dimiány.

31. Obr.: Detail Poslední večeře od Izáka
Fanúse, kde byl Jidáš mniškami upraven - je 
menší než ostatní postavy, je na odchodu, je z 
profilu a v zelené barvě.



32. Obr.: Detail ikony Ukřižování. Zločinec, který odmítl Krista. Klášter sv. Dimiány.



33. Obr.: Postup při psaní ikony.



34. Obr.: Vstup do Jeruzaléma. Anafora.



35. Obr.: Vstup do Jeruzaléma ze zadní strany, Anafora.



36. Obr.: Posvěcení ikon metropolitním biskupem Bišojem. Klášter sv. Dimiány. (foto
mnišky kláštera)

37. Obr.: Posvěcení ikon metropolitním biskupem bišojem. Klášter sv. Dimiány. (foto
mnišky kláštera)



38. Obr.: Kristus Pantokarator, klášter sv. Dimiány.



39. Obr.: Žehnající Kristus, klášter sv. Antonína.



40. Obr.: Gesto Krista - složení prstů odkazuje na ř. písmena ICXC.



41. Obr.: Kristus odkazující na svou Božskou podstatu.



42. Obr.: Ikonostas, katedrála sv. Marka, Káhira.



43. Obr.: Uzdravení Lazara, Izák Fanús, chrám sv. Jiří (Sporting Church), Alexandrie.



44. Obr.: Narození Krista, Izák Fanús, chrám sv. Jiří (Sporting Church), Alexandrie.



45. Obr.: Mojžíš a Panna Marie v hořícím keři, ikonografka Nancy Mikhail, Koptský
institut.



46. Obr.: Mojžíš a Kristus v hořícím keři. Klášter sv. Dimiány.



47. Obr.: Výřez z ikony Obětování Izáka s Kristem, klášter sv. Dimiány. (foto 2014)



48. Obr.: Práce na chrámu v Anafoře.
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