SV. LUDMILA - MATKA VĚŘÍCÍCH ČESKÉ ZEMĚ
ikona

Ikona Sv. Ludmila - Matka věřících české země byla vytvořena k jubileu
1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily, první české světice, aby v Roce
svaté Ludmily putovala farnostmi v České republice. Putování ikony svaté
Ludmily můžeme chápat také jako příležitost k obnově naší víry a to po celý
rok 2021. Přímluva svaté Ludmily, která stála na počátku křesťanské víry
v naší zemi, může vyprosit našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu
a vítězství dobra a spravedlnosti.

Ikona byla požehnána na Levém Hradci a v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě
a z těchto míst putuje do farností po republice s poselstvím modlitby a víry.
V jednotlivých farnostech by mohla zůstat přibližně dva týdny, pro koordinaci
je vytvořen kalendář, který spravuje spolek Svatá Ludmila 1100 let.

O IKONĚ OD AUTORA
Dřevěná deska 40 x 50 cm. Žloutková tempera, pigmenty, zlato, palladium.
O ikonách obecně
Původně ikony měly své místo hlavně v pravoslavné církvi, ale v poslední době
krásu ikon vnímají věřící i v jiných církvích. Ikona je spojena s liturgií, proto bývá
posvěcována. V pravoslavné církvi bývá po 30 dní vystavena v kostele k úctě
věřícím, v katolickém prostředí se posvěcuje zpravidla položením na oltář
při eucharistické bohoslužbě.
Když hledíme na ikonu, je to jako bychom hleděli do okna a vyhlíželi příchod
návštěvy. Když už návštěva přijde, nemusíme hledět z okna, ale máme se
radovat z příchodu návštěvy. Ikona už je zbytečná, když můžeme přebývat
v přítomnosti Nejsvětější Trojice.
Ikona má být použita k modlitbě, správně by se neměla prodávat ani vystavovat
v muzeu. Autor ikony je anonymní, vlastně by se měl co nejvěrněji držet
předlohy, kterou vytvořil někdo na základě vedení Ducha svatého. Teprve
zkušený ikonopisec seznámený s pravidly psaní ikon může vytvořit novou ikonu.
V pravoslavné církvi existují i přísná pravidla pro život ikonopisce, nemůže jím
být někdo, kdo nežije svatým životem.
Zobrazení na ikoně není realistické. Perspektiva ikon není taková, jako jsme
zvyklí, někdy se tomu říká obrácená perspektiva. Úběžníky se nesbíhají dozadu,
ale dopředu, aby vtáhly toho, kdo stojí před ikonou, do obrazu. Není to proto,
že by umělec neznal zákony perspektivního zobrazení a neuměl zobrazit realitu,
ale proto, že tím chtěl vyjádřit něco jiného, než pouhé zobrazení zákonitostí
tohoto světa.
Na ikoně nejsou stíny, není zde obloha. Světlo má vycházet z tváře a šatů,
jakoby zevnitř.
Jako pozadí se používá nejčastěji zlato. Při malování se postupuje
od nejtmavších ploch k nejsvětlejším postupným přidáváním prosvětlení.
Popis ikony je její nedílnou součástí. Bez nápisu označujícího osoby na ikoně
nebo název scény by ikona nebyla dokončena. Kromě církevní staroslověnštiny
se používá pro popisy také řečtina, latina, hebrejština a moderní ikony často
mají popis v současných jazycích. Popisy bývají různě stylizovány, obsahují
zkratky a různě pospojovaná písmena, největší dokonalosti ve stylizaci popisů
dosáhla církevní staroslověnština.

Ikona je orámována tenkým červeným rámečkem, což je symbol beránkovy
krve (Ex 3,14). Připomíná noc, kdy před tím, než Izrael vyšel z Egypta, měl Boží
lid pomazat veřeje krví zabitého beránka. Tato krev chránila Izraelity
před andělem smrti. Takže červený rám také chce říci, že ikona přináší Boží
ochranu všem, kdo jsou v domě.
Tvorba ikony
Proces tvorby ikony je ritualizován a mezi po sobě následujícími kroky je třeba
dodržovat časové rozestupy. Každému kroku je možno přiřadit jeho teologický
význam, takže se tvorba vlastně stává modlitbou a rozjímáním.
Na mnoha místech je možno se dočíst, že ikony se nemalují, ale píší.
Pravděpodobně tento pohled vznikl z ruského slova „pisať,“ což ale znamená
i malovat. Má to hezký přesah k rozjímání, na ikonu je možno hledět jako
na jiný způsob vyjádření Písma svatého. Písmo však není jediným zdrojem
našeho poznání Boha, stejně jako ikona nečerpá veškeré své zdroje z Písma,
ale z celé tradice Církve.
Začíná se přípravou dřevěného podkladu. Nad
dřevem můžeme rozjímat o stromu života,
stromu poznání dobrého a zlého nebo o dřevě
kříže, na kterém zemřel Spasitel.
Na připravené prkno se napíše modlitba,
která pak už zůstane navždy skrytá v ikoně.
Přes dřevo se klihem nalepí bavlněné
nebo lněné plátno, na to se nanáší v mnoha
vrstvách levkaz, což je směs křídy a klihu
s kapkou olivového oleje. Tento podklad je
počátkem tvoření, na který se přenesou obrysy
ikony.
Jednobarevné obrysy mohou symbolizovat Starý zákon, nanášení barev
do prázdných ploch pak Nový zákon.
Na místa, která se budou zlatit, se nanese poliment, podklad pro zlacení
z jemné hlinky. Hlinka svou barvou i povahou připomíná hlínu, ze které byl
člověk stvořen.

Na poliment se pokládá zlato, buď roztokem vody a lihu, nebo je možno
poliment aktivovat dechem, což připomíná, jak Bůh vdechl člověku život. Zlato
je pak možno na některých místech leštit do zrcadlového lesku.
Na této ikoně bylo použito jako pozadí palladium, což je vzácný kov stříbrné
barvy, ale na rozdíl od stříbra na vzduchu nečerná.
Na nanášení barev se používá technika žloutkové tempery a práškové
pigmenty. Pigmenty jsou nejčastěji přírodní země a hlinky, ale také třeba
drcené drahé kameny.
Vlastní malování ikony začíná vyznačením červeného ohraničení svatozáře,
které se nazývá alfa. Používá se k tomu kružítko, svatozář je tvořena dokonalou
kružnicí, která odkazuje na dokonalost Boží.
Další fází je zabarvení všech ploch ikony nejtmavší barvou, která na těchto
plochách bude. Této fázi se říká rozkryš neboli otevření ikony. Při pokládání
barvy se používá metoda petit lacs neboli plavů. To znamená, že naředěnou
barvu nanášíme štětcem, který se vlastně nedotýká povrchu ikony, pouze
kapilárními silami rozšiřuje jezírko tvořené vodou s pigmentem a žloutkovou
emulzí. Takovým způsobem se plocha zaplní barvou a nejsou viditelné tahy
štětcem. Tvůrce ikony ale v tomto případě nemůže zcela ovlivnit výsledný efekt,
někde se usadí pigmentu více, někde méně. Tato fáze tvorby může připomínat
prvotní chaos, do něhož další kroky vnášejí řád.
Následuje několik kroků prosvětlování ikony. Nanášení světel má také
teologickou interpretaci. První prosvětlení odpovídá přirozenému světlu, druhé
světlu rozumovému, duševnímu a třetí světlu duchovnímu. Každé z těchto tří
fází prosvětlování ikony je zakončeno plavem, to znamená nanesením velmi
zředěné tempery v transparentní vrstvě. Poslední prosvětlení se nazývá oživky,
je zpravidla tvořeno krátkými ohraničenými tahy čistě bílou temperou, podle
pravoslavné teologie má připomínat nestvořené světlo, které viděli apoštolové
na hoře Tábor.
Malování ikony je zakončeno namalováním bílého kruhu kolem svatozáře,
kterému se říká omega.
Posledním krokem vlastní tvorby před požehnáním ikony a jejím použití
k modlitbě a rozjímání je lakování, což připomíná pomazání olejem, naše
biřmování a pomazání na kněze, proroka a krále.

O ikoně Svatá Ludmila - Matka věřících české země
Každá ikona světce je ikonou Ducha svatého, který zobrazenou osobu přivedl
ke svatosti. Na ruských ikonách je často napsáno místo svatý slovo
prepodobnyj, což odkazuje na to, že se světec nějak podobá Kristu, že je v něm
viditelný obraz Boží.
Svatá Ludmila byla kněžna, paní velkého dvora, proto má na sobě bohatě
zdobený šat. Na konci života se stáhla do ústraní, proto je její hlava a ramena
zahalena bílým šálem. Šátek kolem krku připomíná její mučednickou smrt.
Současně můžeme na oblečení Ludmily vidět barevnou symboliku. Červený
plášť ukazuje na mučednictví, a současně symbolizuje Boží milost. Spodní šat je
modrý, na ikonách představuje Ludmilino lidství.
Bílý šál kolem hlavy ukazuje na její čistotu, koruna na hlavě je jednak symbolem
toho, že byla kněžna, ale současně také ukazuje na korunu slávy, kterou
obdržela od Krista.
Svatá Ludmila drží v ruce kostel na Levém Hradci, který společně se svým
manželem Bořivojem založila. Kostel je zasvěcen sv. Klimentovi, čtvrtému
římskému papeži, jehož ostatky přinesli Cyril a Metoděj. Kostel byl založen mezi
lety 882-884 a stal se prvním centrem křesťanství v Čechách. Na ikoně je jeho
současná podoba, jen věž kostela je stylizovaná s použitím pravidel obrácené
perspektivy používané pro zobrazování budov na ikonách.
Zobrazení současné podoby kostela nám může připomínat, že svatá Ludmila
není jen světice minulosti, ale může promlouvat i k současné době a současným
lidem.
Umístění ikony a péče o ni
Ikona je víc než jen umělecké dílo, je to okno do nebe, které má pomáhat
k vytvoření osobního vztahu mezi tím, kdo na ikonu hledí a tím, kdo je na ní
zobrazen.
Nejlepší je ikonu umístit ve výši očí na poličku nebo domácí oltář na stojánek.
Zvyk umísťovat ikony na stojánek pochází z doby, kdy nebylo zvykem mít
pověšené obrazy v rámech. Přesto má tato ikona na zadní straně otvor,
za který je možno ji i pověsit na vhodně velký a dostatečně pevný hřeb.
Povrch ikony se snadno poškrábe, proto by neměl přijít do styku s tvrdými
předměty. Ikona je nalakovaná lakem, který je rozpustný v organických

rozpouštědlech, takže např. alkoholová dezinfekce by lak mohla rozpustit.
V současné covidové době se považuje za bezpečnou dobu pro vydezinfikování
dvoudenní karanténa.
/Kateřina K. - autor
ikony/

