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UVOĎ 

Cílem této práce je nastínit vývoj mincovníctví a změny na mincovních 

vyobrazeních v období vlády císaře Justiniána I, tedy období, které se ještě 

aktivně hlásí k odkazu antiky, ale většinou soudobých historiků je pokládáno 

již za počátek středověku. 

Mou hlavní snahou bylo postihnout změny, ke kterým v mincovnictví v této 

době došlo, a to především změny v ikonografii. Chtěla jsem popsat prvky, 

kterými Justiniánovy mince navazují na pozdně nmskou tradici, a také 

charakterizovat ty motivy, které již není v žádném pnpadě možné považovat 

za antické. 

Císař Justinián se aktivně hlásil k odkazu římského impéria a jeho 

mateřským jazykem byla zřejmě latina. Na druhé straně to byl křesťanský 

panovník, pro kterého se spíše než imperátor hodí označení autokrátor. Byl to 

císař, který se nezajímal o antickou filozofii, uzavřel Platónovu Akademii, 

zabýval se teologickými otázkami a nechal kodifikovat nmské právo. 

Byzantská říše byla ve své době chápána jako pokračovatel říše římské. 

Označení „Byzanc" bylo formulováno teprve humanisty a samotní 

„byzantinci" sami sebe označovali jako Romaioi. Ačkoli řečtina byla jazykem 

lidových vrstev, na úřadech a ve vojsku v raném období Byzance stále ještě 

byla hlavním jazykem latina. K naprosté převaze řečtiny došlo až v 7. století. 

Samozřejmě je také otázkou, do jakého období je možné dějiny nazývat ještě 

starověkem a odkdy je možné použít označení Byzanc. Někteří byzantologové 

kladou počátek Byzance do doby, kdy bylo do Konstantinopole přeneseno 

centrum římské říše, tj. do období Konstantina Velikého. Jiní jej datují 

rozdělením říše na západní a východní. Také se někdy jako začátek 

byzantského období uvádí rok 410, kdy Alarich vyplenil Řím. Řada historiků 

vnímá právě Justiniána jako prvního byzantského císaře a stejně tak 

numizmatici označují jeho ražby jako raně byzantské. 

Pro předkládanou práci je ovšem nejdůležitější to, že Justinián vládl 

v období, kdy se jednotlivé kultury vzájemně ovlivňovaly a kdy docházelo 

k syntéze motivů antických s křesťanskými. Mince tohoto císaře jsou unikátní 

právě tím, do jaké míry navazují na mince pozdně římské, a také tím, že jsou 



na nich uplatňovány nové motivy, které nemají již s antickou kulturou mnoho 

společného a je možné označit je za středověké. 

Mince je možné chápat jako projev umělecké tvorby a stejně jako na jiných 

hmotných památkách je i na nich možné sledovat obecné tendence v umění, 

jakými tehdy byly například schematičnost a sklon k abstrakci. 

Ještě přibližně sto let po Justiniánově smrti bylo možné na byzantských 

mincích najít motivy totožné či podobné motivům na římských mincích 4. a 5. 

století n.l.. Na konci 7. století již však není možné hledat pro mince tak silné 

římské vzory a na první pohled je jasné, že během sta let došlo k vývoji, 

kterým se ikonografie byzantských mincí ještě více vzdálila antickým 

mincovním vyobrazením. 

Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla věnovat se mincím z doby vlády 

císaře Justiniána, je skutečnost, že patří ktěm nejkvalitnějším, které byly 

během raného byzantského období raženy. Vzhledem ke dlouhé době 

Justiniánova panování existuje velké množství mincí z tohoto období, a díky 

tomu je zachována celá řada různých typů motivů vyobrazení. Zároveň také 

Justiniánova dobyvačná politika zásadně ovlivnila potřebu většího počtu 

mincoven na území byzantské říše. Nálezy mincí z tohoto období jsou tak 

vcelku časté, a to nejen v oblastech spadajících pod přímou správu říše, ale 

díky obchodním a jiným kontaktům se dostávaly i do vzdálenějších oblastí a 

byly nalezeny i na území České Republiky. 

Navzdory tendencím kunifikaci, které jsou typické pro byzantské 

mincovnictví, je možné na mincích najít vyobrazení z profilu, které přímo 

navazuje svým provedením na mincovní zobrazení 4. století, tak i tzv tří

čtvrteční zobrazení a od roku 538/9 i čistě frontální zobrazení, které postupem 

času na byzantských mincích převládlo. Na reversu Justiniánových mincí se 

objevuje jak římská Viktorie, tak zní ikonograficky vycházející Archanděl. 

Na všech mincích, i na těch s typicky římským profilem, je možné objevit 

křesťanské symboly, jakými jsou například kříže, hvězdy, christogram či 

typická koule, sféra, ozdobená křížem, která symbolizuje veškerý křesťanský 

svět. 



Justinián navázal na Anastasiovy mincovní reformy a sám ještě monetární 

systém upravil různými edikty. Jeho mince si tak udržely vcelku stabilní 

hodnotu a staly se vzorem pro následujících několik staletí. 

Na začátek práce jsem zařadila kapitolu pojednávající o historii daného 

období, která má nastínit politické snahy císaře Justiniána, které významně 

souvisely s potřebou velkého množství mincí, a také má za cíl celkově 

charakterizovat Justiniánovu dobu. Postava tohoto císaře je velmi zajímavá a 

současní historici na Justiniána I. nemají jednoznačný názor. 

Jedním z okruhů, kterým se pak v práci věnuji, je tehdejší monetární 

soustava a její rozšíření. Snažila jsem se ve stručnosti postihnout 

ekonomickou situaci daného období, které navázalo na krizi pozdně římské 

nše a také popsat dobový monetární systém. Zvláštní kapitolu tvoří pak 

pojednání o Justiniánových mincích v provinciích, kde byly hojně 

napodobovány v barbarských královstvích a jsou zajímavé především 

ikonograficky. Další oddíl jsem věnovala nálezům Justiniánových mincí na 

našem území. Justiniánovy mince představují vcelku významný podíl mezi 

všemi byzantskými mincemi nalezenými u nás a mj. jejich výskyt patří mezi 

opory různých hypotéz o stycích Germánů a Slovanů s byzantskou nší. 

Dalším tématem, kterému jsem věnovala pozornost, jsou zejména 

ikonografické motivy. Mým zájmem bylo především sledovat vývoj motivů, 

které patřily do repertoáru vyobrazení užívaných na mincích v předcházejícím 

období, a také sledovat prvky nové, které se na raně byzantských mincích 

objevují. Snažila jsem se tedy vystihnout změny, ke kterým došlo 

v ikonografii tehdejších mincí. 



1. HISTORICKY UVOĎ 

Justiniánova vláda bývá považována za období rozkvětu byzantské říše. 

Justinián byl nejen velmi vzdělaný, ale podle některých pramenů také velmi 

silně vnímal pocit své odpovědnosti jako císaře a měl „vyvinutý smysl pro 

císařské povinnosti"\ Zejména pak jeho vojenské úspěchy mu vynesly 

přízvisko „Veliký". 

Justinián se aktivně hlásil k odkazu římské říše. Svými výboji, zejména na 

západě, se pokusil vytvořit říši, která by svým rozsahem odpovídala římskému 

impériu (viz příloha L). Znovuobnovení nmského impéria bylo pro Justiniána 

otázkou naplnění křesťanské ideologie. „Římské, tj. křesťané impérium chápal 

jako pozemské uskutečnění říše Kristovy a jeho obnovení a rozšíření jako 

úkol svěřený mu božským příkazem."^ Existují ovšem i názory, které se snaží 

Justiniánovy výboje interpretovat jako tah, kterým chtěl odpoutat pozornost 

od dění v Konstantinopoli, ve které se krátce před prvními výpravami 

odehrálo známé povstání Níká. Většinou bývá tento názor přijímán jako 

nepnliš opodstatněná hypotéza.'' 

1.1 Justiniánův původ 

Jako rok Justiniánova narození bývá někdy udáván letopočet 482/3."* Původní 

Justiniánovo jméno znělo Petr Sabatius. Jméno Justinián přijal až při adopci 

svým strýcem Justinem. Není ovšem jisté, kdy přesně k této adopci došlo. 

Justinův a Justiniánův původ je opředen nejasnostmi. O Justinovi je známo, 

že pocházel z velmi nízkých společenských vrstev. Jeho původ je hledán mezi 

chudými ilyrskými pastevci usazenými v Thrákii. Prokopios píše, že Justin 

opustil svou domovinu kvůli dlouhým válkám a chudobě. Do hlavního města 

nše pfišel společně ještě sLimarchem a Dityvistem, kteří se stejně jako on 

rozhodli hledat si práci v hlavním městě. Prý dokonce šli všichni tři do 

^ R. Collins, Evropa raného středověku, Praha 2005, sír. 141 
^ Dějiny Byzance, kap. Východořímské impérium in Dějiny Byzance, kol.autorů pod vedením 
B. Zástěrové, Praha 1996, str.64 
^ R. Colhns, Evropa raného středověku, Praha 2005, sír. 139 
"* Procopius, The Secret History - Translated with an introduction by G.A. Wilhamson, 
London 1969, sír. 105 



Konstantinopole pěšky a veškerý svůj majetek si nesli na ramenou. Protože 

vynikali velkou fyzickou silou, byli zařazeni do oddílu palácové stráže. Justin 

se prý nikdy nenaučil pořádně číst ani psát a jeho manželkou se stala bývalá 

otrokyně a konkubína. K moci se dostal po sporech o nástupnictví po smrti 

císaře Anastasia, kdy jej vojsko provolalo novým vládcem. Prokopios 

charakterizuje Justina jako velmi jednoduchého člověka, který nebyl schopen 

poskytnout říši něco dobrého, ale zároveň byl příliš prostý na to, aby mohl 

nějakým způsobem uškodit.^ Ve skutečnosti již za vlády svého strýce získal 

Justinián velký politický vliv. 

Právě Justinův a Justiniánův původ představoval v 19.století diskutovanou 

otázku. Dlouhou dobu byl ve světě také uznáván názor P. J. Safaříka, který byl 

přesvědčen o jejich slovanských kořenech. Názor, že Justinián byl 

helenizovaný Slovan, přijala ve své době celá řada uznávaných historiků 

(např. Kunik, Lamansky či Drinov). Již v 18. století byl totiž některými autory 

Justiniánově rodině přisuzován barbarský původ. Mezi tyto historiky patfil 

např. i Edward Gibbon (1737 - 1794). Často se také hovořilo o možných 

gótských kořenech rodiny. 

Justiniánovo slovanské jméno mělo znít Upravda. Řada badatelů však soudí, 

že legendy o slovanském původu Justiniána nemají žádný historický základ a 

měly pouze za cíl dodat více lesku dějinám slovanského etnika, stejně jako 

třeba rozšířené pověsti o slovanských kořenech Alexandra Velikého. Často tak 

bývá zastáván názor, že Justinián byl svým původem Thrák, jak ho také 

označuje většina řeckých a orientálních pramenů. A.A. Vasiliev soudí, že 

Justin i Justinián mohli patřit do staré, původem thrácké, válečnické rodiny, 

která žila v Dýrii, a jazykem, kterým hovořili, byla latina. ^ Tradičně se za 

rodiště Justiniána považuje Taurision. 

^ Procopius, The Secret History - Translated with an introduction by G.A. Williamson, 
London 1969, sír. 70 
*' A. A. Vasiliev, Justin the First: An Introduction to the epoch of Justinián the Great, 
Cambridge - Harvard University 1950, str.93 



1.2 Počátky Justiniánovy moci 

Justiniánovi bylo okolo třiceti šesti let, když jeho strýc nastoupil roku 518 n.l. 

na trůn. Jeho strýc, Justin I, zastával v době předcházejícího císaře Anastasia 

vysoké funkce. Po Anastasiově smrti, došlo k mírným nepokojům, během 

kterých se vojsku z Justinovy gardy podařilo dosadit jej na trůn. Již během své 

vojenské kariéry na dvoře císaře Anastasia zajistil Justin svému synovci 

pnstup k nejvyššímu vzdělání a zároveň také přípravu na vojenskou kariéru. 

Již v této době se Justinián začal zajímat o teologické otázky a nmské právo. 

Cílem Justina bylo zajistit svému synovci slibnou vojenskou kariéru. Zdá se 

také, že po dokončení svých studií byl Justinián mezi kandidáty či se pnmo 

stal osobním strážcem císaře.^ 

Již na počátku vlády Justina byl Justinián vyzván excubitores (tj. členy 

palácové gardy), aby společně s ním přijal diadém, a stal se tak spoluvládcem. 

Tuto nabídku ovšem odmítl. Během strýcovy vlády pak Justinián zastával 

řadu významných úřadů. 

Justinián zpočátku soupefil o postavení na dvoře svého strýce společně se 

svým bratrancem. Jednoznačnou převahu získal v roce 520, kdy se stal 

velitelem zvláštní části císařské stráže. Pak zastával ještě celou řadu dalších 

úřadů, např. byl magister militum praesentalium nebo magister equitum et 

peditum praesentalium. Poslední slovo „praesentalium" svědčí o tom, že to 

byly funkce vykonávané na císařském dvoře, tedy funkce, které upevňovaly 

Justiniánovo postavení budoucího císaře. V tomto období byzantské nše byla 

politika určována spíše vztahy a vlivem na císařském dvoře než vojenskou 

silou, jak tomu často bývalo v antickém Římě. Mimo jiné Justinián zastával 

také roku 521 úřad konsula a v roce 525 se stal caesarem. V roce 527, když se 

v dubnu stal oficiálním spoluvládcem císaře, bylo jeho strýci již sedmdesát 

sedm let. 

Roku 523 se Justinián oženil s Theodorou, která byla přibližně o dvacet let 

mladší než on. Podle Prokopia musel přesvědčit svého strýce, aby změnil 

zákon, který znemožňoval sňatek mezi nízce postavenou ženou a příslušníkem 

' A. A. Vasiliev, Justin the First: An Introduction to the epoch of Justinián the Great, 
Cambridge - Harvard University 1950, str.92 



senátorského stavu. Theodora pocházela z nejnižších vrstev 

konstantinopolské společnosti a její otec byl hlídačem medvědů v cirku. Na 

příkladech rodiny Justiniána a Theodory je možné pozorovat fluktuaci v rámci 

společenského žebříčku, která byla v tomto období běžná. 

Theodora se pak stala velkou oporou Justiniána při prosazování jeho 

politických cílů. Například během sporů s monofysity Theodora vystupovala 

jako jejich tajná stoupenkyně, naproti tomu Justinián jako jejich odpůrce. 

Prokopios píše, že takový postup v politice velmi rádi oba užívali, aby udrželi 

napětí mezi různými stranami v přijatelné míře.^ 

1.3 Císař Justinián 

Prvního srpna roku 527 se Justinián stal samostatným vládcem. Jedním 

z prvních problémů, se kterými se během svého panování setkal, byl 

nedostatek finančních prostředků ve státní pokladně. Tato situace byla 

způsobena mimo jiné korupcí, která byla rozšířená v době jeho předchůdců. 

Rozhodl se tedy učinit řadu ekonomických opatření, která sice byla úspěšná, 

ale také značně nepopulární. 

Justinián proslul kodifikací římského práva. Roku 533 vznikla Institutiones 

čili Klementa, která byla učebnicí občanského práva o čtyřech knihách. Téhož 

roku byla dokončena Digesta a rok později Codex repetitae praelectonis 

(Codex lustinianus). Tyto sbírky práva se pak staly základem římského 

právního systému v Evropě. Důležitou postavou při jejich sepisování byl 

právník Tribonianus. 

Císař Justinián se proslavil zejména svými válečnými výpravami. Informace 

o taženích jsou známy především zdila Justiniánova současníka Prokopia 

z Kaisareie, který byl účastníkem a očitým svědkem víceméně všech událostí 

popisovaných v jeho díle. 

Na východě se Justinián snažil o udržení, popřípadě upravení, hranic 

s Peršany. Války proti Peršanům byly vedeny v letech 527 - 532 a pak znovu 

^ Procopius, The Secret History - Translated with an introduction by G.A. Williamson, 
london 1969, str. 89 
' Procopius, The Secret History - Translated with an introduction by G. A. Wilhamson, 
london 1969, str. 91 



v období 540 - 562. Významný úspěch zaznamenali Peršané roku 540, kdy se 

jim podařilo obsadit Antiocheiu, kde se nacházela jedna z významných 

mincoven. Následné opětovné získání města a jeho obnova, společně 

s financováním dalších ohrožených měst, velmi citelně zasáhly do státní 

pokladny a celkové náklady na válku s Peršany byly vysoké.^" 

První Justiniánovo tažení do západního Středomoří mělo za cíl zničit 

vandalské království v severní Afi-ice. Tímto úkolem byl pověřen významný 

vojevůdce Belisarios. Podle svědectví Prokopia ne všichni členové senátu a 

vojevůdci zpočátku s tažením souhlasili a obávali se mimořádných nákladů.^^ 

V červnu roku 533 opustil Belisarios se svým vojskem Konstantinopol a 

vstoupil na území města Kartága patnáctého září. Za několik málo měsíců se 

mu podařilo Vandaly porazit, kteří tímto mizí víceméně z dějin. Roku 534 

slavil Belisarios velký triumf v Konstantinopoli. Prokopios informuje, že to 

byl takový triumf, jaký dříve slavívali římští císařové, kteří sami stáli včele 

svých vojsk.̂ ^ Prokopios ovšem píše, že triumf byl završen v hipodromu, kde 

čekali císař a císařovna, a oběma pak byly prokazovány pocty i samotným 

triumfátorem. To tedy znamená, že ačkoli se Justinián sám neúčastnil tažení, 

byl považován za jeho hlavní postavu. 

Snadné vítězství v Africe ovšem nepřineslo do daného regionu stabilitu. 

Záhy se začaly objevovat časté potyčky s místními obyvateli maurského 

původu. 

Existuje opět mnoho teorií zdůvodňujících velmi rychlý úspěch Byzantinců. 

Často bývá poukazováno na politickou nestabilitu oblasti, ve které existovaly 

problémy mezi původním a novějším obyvatelstvem.^'' 

Úspěšná výprava proti Vandalům v Africe zahájila dobyvačnou politiku 

Justiniána na západě, která pokračovala příštích celých dvacet let. V literatuře 

bývá často tento směr Justiniánovy politiky označován jako znovu-dobývání. 

^° A. Bellinger, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks CoUection and in 
the Whittemore CoUection, Dumbarton Oaks - Washington 1966, str.62 
" Prokopios z Kaisareie, Válka s Peršany a Vandaly, Praha 1985, str.236 
^^ Prokopios z Kaisareie, Válka s Peršany a Vandaly, Praha 1985, sír. 290 
^^ R. CoUins, Evropa raného středověku, Praha 2005, str 141 



tzv. renovatio imperii/"* Justiniánovým cílem bylo totiž obnovit římskou říši 

v jejím původním rozsahu. 

K další válce posloužilo jako záminka odstranění Theodorichovy dcery 

Amalasunthy z trůnu. Amalasuntha se snažila o mírovou politiku vůči 

Justiniánovi a byla zabita Theudatem, který se zmocnil vlády. O všech 

okolnostech konfliktu císaře s Góty píše Prokopios v první knize svého díla 

Bellům Gothicum. I tentokrát bylo hlavní velení svěřeno osvědčenému 

Belisariovi. Ten vedl útok ze dvou směrů. Roku 535 dobyl Sicílii a přibližně 

v té samé době si podrobil Dalmatikum a okupoval Salonu. V prosinci 536 se 

mu podařilo dobýt Řím a v květnu roku 540 byla získána Ravenna. 

Armáda zanechaná v Itálii byla finančně zanedbávána a pozornost byla 

věnována především systému zdanění nově nabytých území, aby tak bylo 

možno vrátit prostředky vyčerpané na vedení války zpět do státní správy. 

Záhy se tak objevil nový gótský král, který využil situace a dobyl nazpět Řím. 

Justiniánova armáda nebyla dostatečně vybavena, a tak nemohla nenadálou 

situaci žádným způsobem řešit. Roku 550 do Itálie přišel vojevůdce Narses, 

který se již účastnil původního Belisariova tažení. Během roku 552 se 

podařilo Góty definitivně porazit, ovšem nastolení míru a stabilizace situace 

trvaly přinejmenším dalších deset let. 

Zároveň Justinián vedl také na východě rozsáhlé boje s Persií. Jeho války se 

Sasánovci, které trvaly víceméně nepřetržitě v letech 540 - 562, mu 

znemožňovaly plně soustředit pozornost na jeho nově získané západní državy. 

Vedle těchto dlouhodobých válek vedli „Římané" krátkodobé války 

s barbary, především Slovany, útočícími ze severu. Justinián v tomto případě 

prosazoval politiku diplomacie a snažil se udržet situaci pomocí darů a plateb 

jednotlivým kmenovým vůdcům. Stejný způsob udržování míru se sousedními 

kmeny se pak snažila uplatňovat i většina jeho nástupců. 

Všechny tyto události vyžadovaly existenci pevné měny a ekonomickou 

stabilitu. Z Justiniánovy doby je zachováno velké množství mincí, větší než 

z doby jeho bezprostředních předchůdců či následovníků. O rozsáhlé 

mincovní aktivitě svědčí i velké množství fungujících mincoven. Někteří 

" A. Cameron, The Mediterranean World in latě Antiquity AD 395 - 600, London & NY 
1993, str. 104 
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autoři také pochybují o tom, zda-li je obecně možné dávat do souvislosti 

územní expanzi s rozmachem mincovnictví/^ Ch.Howgego upozorňuje na 

možnost smíchání starých a nových mincí, tributy aj. Ale zastává názor, že 

rozšíření imperiálních symbolů, společně s portrétem císaře na místních 

ražbách, jednoznačně odráží fakt rozšiřování říše/^ A Justiniánovy ražby byly 

přejaty např. Osrogóty a Vizigóty. 

Do státního rozpočtu Justiniánovy říše negativně zasáhly i další dvě 

významné události. Byla to jednak morová epidemie, která se rozšífila během 

válek na východě v letech 542/3 a postihla obyvatelstvo celé říše od Sicílie až 

po Mezopotámii. Bylo to vůbec první známé pandemické rozšíření moru. 

Existují různé odhady o obětech této nemoci v Konstantinopoli vytvořené na 

základě zpráv dobových autorů. Hovoří se o úbytku nejméně čtyřiceti procent 

obyvatelstva hlavního města. Prokopios také informuje, že mezi nemocnými 

byl i samotný Justinián, o kterém se tehdy dokonce roznesla mezi lidem 

zpráva, že zemřel.^^ Tato epidemie moru se pak v menší míře opakovaně 

vyskytovala až do konce století. 

Další příčinou úbytku peněz ze státního majetku byla rozsáhlá stavební 

činnost. Cílem této stavební činnosti bylo zpevnit fortifikaci v oblastech 

s hrozícími válečnými konflikty a také výstavba a rekonstrukce infrastruktury 

a budov ve městech postižených válkou či lidovými nepokoji. 

Obecně bývá přijímán názor, že rozsáhlé vojenské akce a morové epidemie 

vyčerpaly ekonomicky byzantskou říši natolik, že v následujícím období 

nemohla stejně dobře čelit vojenským útokům.^^ Justinián, který bývá na 

jedné straně považován za nejvýznamnějšího panovníka raného období 

Byzance, byl na straně druhé i jednou z pnčin ekonomického úpadku v době 

svých nástupců. Již řada současníků si nebyla jistá, zda-li jej mají za jeho 

politiku chválit či kritizovat. Prokopios sepsal dílo Anekdota (lat. Historia 

arcana), které bývá u nás spíše známo ve svém anglickém překladu jako The 

Secret History. V tomto díle je Justinián vylíčen jako tyran a despota, který 

^^ CkHowgego, Ancienit History from Coins, London 1995, str.35 
^^ Tamtéž, str.39 
^' Procopius, The Secret History - Translated with an introduction by G.A. Williamson, 
London 1969, sír. 56 
^^ A. Cameron, The Mediterranean World in latě Antiquity AD 395 - 600, London & New 
York 1993, str. 106 
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ničí svými ukvapenými názory římskou říši. Jeho žena Theodora pak jako 

bývalá kurtizána a intrikánka. Charakter Justiniána je zde vykreslen velmi 

negativně. Prokopios jej popisuje jako zosobněné zlo a říká, že Justiniánova 

vlastní matka se nechala jednou slyšet, že jeho otcem nebyl Petr Sabatius, ale 

démon.^^ Je ovšem nutné podotknout, že toto dílo bylo napsáno jako hanopis a 

některé zprávy je nutné považovat za přehnané. 

U Prokopia se také zachoval popis vzezření Justiniána.^" Prokopios říká, že 

Justinián nebyl ani vysoký, ani malý a postavu měl spíše buclatou. Jeho 

obličej byl kulatý a nebyl ošklivý. Prokopios také píše, že Justinián měl ve 

tváři zdravou barvu. Těžko lze ovšem hledat jeho portrétní rysy na dobových 

mincích. 

Často historiky bývá vyčítán Justiniánovi jeho tvrdý postup vůči pohanům a 

uzavření Akademie. Jedni v postavě Justiniána spatřují velkého panovníka se 

zájmem o teologické problémy, který kodifikoval římské právo a za jehož 

doby vznikla celá řada významných památek, druzí pak v něm vidí 

přistěhovalce velmi nízkého původu, který přivedl Byzanc k ekonomické 

krizi. 

Když Justinián umíral roku 565, neurčil si žádného jednoznačného nástupce. 

Stejně jako on soupeřil o postavení se svým bratrancem, soupeřili nyní jeho 

dva synovci o titul císaře. A stejně jako tehdy se ukázalo, že v této době hraje 

největší roli postavení na dvoře v Konstantinopoli, a moc tak uchvátil Justin, 

který zastával významnou funkci v paláci a vládl pak jako Justin II. Říká se, 

že poslední léta svého života prožil Justinián v pocitu osamělosti a velký vliv 

na změny v jeho charakteru měla smrt Theodory (t 548) , Triboniana (t 547) 

a jeho věrného vojevůdce Belisara (t 565), který zemřel několik měsíců před 

ním. 

^' Procopius, The Secret History - Translated with an introduction by G.A. Williamson, 
London 1969, str. 102 
^° Procopius, The Secret Hltsory - Translated with an introduction by G.A. Williamson, 
London 1969, str. 78 
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2. RANÉ BYZANTSKÉ MINCOVNICTVI 

2.1 Pozdně římské mincovnictví 

Systém denominací raně císařského Říma vymizel v době velké měnové 

inflace ve druhé polovině 3. století. Tato krize byla vyvolána tehdejší situací 

v armádě, vnitřní nestabilitou a politickou a sociální transformací společnosti. 

Došlo ke znehodnocení drahých kovů. Váha aureu například mezi lety 215 až 

253 klesla na polovinu. Problémy v poklesu hodnot stříbrných a zlatých mincí 

ve 3. století byly především odrazem celkového úpadku státních financí. 

Někteří soudí, že infiace ve 3. až 5. století n.l. byla spíše důsledkem monetární 

politiky státu než problémem v samotné ekonomice.^^ 

Okolo roku 250 n.l. došlo také k decentralizaci mincoven. Během krize mizí 

také ražby mnohých měst a znovu již nejsou zaváděny. K nové systematizaci 

ražby mincí a stabilizaci ekonomické situace došlo až za vlády Diocletiána a 

Konstantina I, kteří provedli reformy monetárního systému. 

Diocletianus zvýšil počet státních mincoven (monetae publicae) na čtrnáct 

tím, že mezi ně zařadil i do té doby samostatné mincovny v provinciích. Tento 

počet mincoven se udržel i v následujícím století. V každé diecézi byla 

obvykle alespoň jedna fungující mincovna, ale existovaly i výjimky.̂ ^ 

Měděná nummia kolovala ve společnosti po tisících a jejich nominální 

hodnota byla velmi nízká. Pod vlivem infiace se neustále zmenšovala i 

velikost drobných mincí, a tak je někdy obtížné rozlišit jednotlivé hodnoty. 

V polovině 5. století existovaly dokonce drobné bronzové mince o průměru 

8mm. 

Ve skutečnosti byly opravdu hodnotné pouze zlaté mince. O velké ceně 

zlatých a stříbrných mincí svědčí například i to, že za císaře Konstantina I 

byly tyto mince raženy pod dohledem zvláštní státní komise (moneta 

comitatensis). Od roku 368 moneta comitatensis kontrolovala ražbu mincí 

^^ A. Cameron, The Mediterranean World in latě Antiquuity AD 395 - 600, London & New 
York, sír. 100 
^^ G.W.Bowersock, P. Bown, O.Grabar; Latě Antiquity - A guide to the Postclassical world, 
The Belknap Pres sof Harvard University Press 2000, sír. 383 
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z cenných kovů a na takových mincích se pak objevovala značka COM. Od 

roku 395 byla moneta comitatensis trvale umístěna v Konstantinopoli, a pouze 

v případě nutnosti byli někteří členové vysláni do jiných mincoven, aby 

dohlíželi na místní produkcí. 

Konstantinovi se podařilo roku 309 zavést zlatý solidus, který si zachovával 

vysoký standard a jako měna byl velmi stabilní. Solidus byl natolik pevnou 

měnou, že byl používán až do 14. století. Jeho váha, 4.5 g, zůstala až do 9. 

století nezměněna. Ve východní části říše víceméně nahradil aureus, který byl 

za Justiniána někdy ražen jako ceremoniální mince. 

Konstantinovi nástupci usilovali i o zavedení pevné stříbrné měny, ale jejich 

pokusy zůstaly bez výsledku. 

V 5. století tak víceméně existoval pouze zlatý solidus a pak již jen drobné 

měděné mince, jejichž hodnota vůči solidu neustále kolísala.^'' 

Během 5. století většina mincoven v západní částí římské říše drasticky 

omezila, či dokonce zcela přerušila, svou činnost. Všechny mincovny ve 

východní části římského impéria, které byly funkční ve 4. století, razily mince 

až do 7. století. Jedinou výjimkou byla mincovna vHérakleji, kde ražba 

obnovena nebyla. 

Pro mince z období pozdního Říma, stejně jako pro ty byzantské, je typická 

uniformita. Mince si byly provedením navzájem podobné a existoval menší 

počet variant motivů. 

Od 4. století je také obvyklé, že reliéf na mincích je velmi plochý a postupně 

mizí jakékoli portrétní rysy z vyobrazení panovníků. Nevýrazný reliéf je 

velmi často i na raně byzantských mincích. 

2.2 Raně byzantské mince 

Byzantské mince nejsou po umělecké stránce považovány za rovnocenné 

s mincemi nmskými. Jejich význam spočívá především v jejich historické 

výpovědi - jejich mincovní značky, změny ve váze a typu ražby poskytují 

obraz o ekonomickém vývoji tehdejší společnosti. Kvalita provedení mincí. 

^^ A. Cameron, The Mediterranean World in latě Antiquuity AD 395 - 600, London & New 
York 1993, str. 100 
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jejich množství a hodnota mohou svědčit o prosperitě daného období a území. 

Portréty císařů a různé mincovní opisy mohou zase sloužit jako opora datace 

nálezů v daném archeologickém kontextu. Vyobrazení na aversech jsou často 

také dokladem císařské propagandy a někdy i vztahů na císařském dvoře. 

Pro byzantské mincovníctví je také typická uniformita, která znemožňuje 

přesnější chronologizaci mince pouze na základě analýzy stylu vyobrazení. 

Tato uniformita a schematičnost souvisí s obecnými tendencemi v umění. 

Raně byzantské umění upřednostňovalo schematický expresionismus, který 

byl zřejmě ovlivněn syrským uměním.̂ "* 

Velmi známé jsou byzantské zlaté mince, solidy, které si zachovávaly 

vysoký standard čistoty kovu a také vynikaly kvalitou technického 

zpracování. Stříbrné mince oproti nim nebyly používány v příliš velké míře. 

Nálezy stříbrných mincí bývají spíše ojedinělé. Nejčastějším materiálem 

používaným k výrobě drobných a každodenně používaných mincí byla 

měď/bronz. 

Pro celé období rané Byzance platí, že byly používány tři zlaté nominály 

(solidus, semissis a tremissis) a základní čtyři bronzové, kterých někdy bylo 

užíváno i více (follis, půl-follis, decanummium, pentanummium a nummus).^^ 

(příloha IV a V) 

Solidus byl používán po velmi dlouhé období byzantské nše. Důvodem byla 

velká čistota kovu. Hojně rozšířenou mincí byl i tremissis, který představoval 

jednu třetinu solidu. 

Rub a líc mince si obvykle odpovídaly podle osové souměrnosti. Obyčejně 

líc byl vůči rubu převrácený. Z tohoto období jsou ovšem zachovány i mince, 

jejichž vyobrazení se na aversu a reversu nepřekrývají. Tento jev byl 

způsoben nepřesnou ražbou. Kvůli neopatrnosti docházelo i k situacím, že 

byla vyražena např. pouhá jedna třetina reversu a zbylé dvě třetiny mince byly 

prázdné. Je tedy patrné, že do určité míry mizí pečlivost, se kterou byly raženy 

nmské mince. Některé mincovny, například na Sicílii, se ovšem vyznačovaly 

právě tím, že vyobrazení na reversu nebylo obráceně. 

'̂' viz G. Bemier, L'Antiquité Chrétienne au Musée du Louvre, Paris 1958, str. 19 
^^ P.Grierson, Byzantine Coinage, DumbartonOaks 1999, str.2 
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Obecně se soudí, že žádné prvky na byzantských mincích, vyjma latinských 

inskripcí, nemají svůj původ dále než ve 4. století n.l. 

2.3 Anastasiovy reformy 

Vr.498 došlo během vlády císaře Anastasia k významné reformě 

v mincovníctví. Anastasius vytvořil nový monetární systém, který bývá 

numizmatiky označován za první byzantský měnový systém, a obyčejně jím 

začínají všechny katalogy byzantských mincí. 

Anastasius vytvořil nové hodnoty drobných mincí. Nové ražby byly 

provedeny i v naprosto odlišném stylu. Na reversu drobných mincí začala nad 

figurální výzdobou převažovat jednoduchá řecká písmena, která označovala 

hodnotu mince v nummi. Nejrozšířenější hodnoty bývaly označeny takto: M 

pro 40 nummi (tj. jeden follis), K pro 20 nummi (tj. poloviční follis), I pro 10 

nummi (tzv. decanummium) a G pro 5 nummi (tzv. pentanummium). (příloha 

IV, 6 - 8 ) Existují i případy, kdy byl na reversu monogram císaře, (příloha IV, 

9) 

Tento druh mincí, nummi, rozšířený od poloviny 3. stol. př.n.l., patří pak 

knejčastěji nalézaným typům mincí z doby Justiniána I. Označení nummi má 

původ v latinském slově minimi, tedy nejmenší, protože tyto mince měly 

opravdu nejnižší hodnotu v celém měnovém systému. Anastasius využil 

těchto drobných mincí ve své reformě a stabilizoval tak monetární systém. 

P.D. Whitting dokonce říká, že bronzové mince Anastasia společně se zlatými 

mincemi Justiniána vytvořily vzory pro byzantskou měnovou soustavu pro 

následujících 350 let.̂ ^ (Druhy mincí kolujících v říši po Anastasiových 

reformách je možné vidět v příloze II. a IV. V příloze II jsem uvedla pro 

srovnání i systém měny používaný předtím a poté.) 

Jedním z Anastasiových úspěchů byla i změna ve způsobu placení daní. Od 

jeho doby je patrná jednoznačná preference placení daní penězi a nikoli 

zbožím či naturáliemi.^^ 

^^ P.D. Whitting, Byzantine Coinage, London 1973, str. 89 
^' W.Hahn a M. A.Metlich, Money of the Incipient Byzantine Empire (Anastasius I. -
Jutsinian L, 491 - 565), Wien 2000, str.3 
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Je zajímavé, že se Anastasiova reforma projevila i v mincovních systémech 

jiných národů. Takové změny jsou například patrné v mincovníctví Vandalů a 

Ostrogótů, kteří byzantské mince imitovali.^^ Na řadě germánských zlatých 

ražbách byl portrét byzantského císaře a na stříbrných portréty místních 

vládců.^^ 

Byzantské mincovní ctví prošlo dlouhým vývojem a pozdní mince mají již 

jen málo společného s těmi ze 6. století. Změny se ovšem odehrávaly velmi 

pomalu a staré praktiky mizely postupně. Antické motivy byly postupně zcela 

nahrazeny křesťanskými, a tak v 10. století se na mincovních vyobrazeních 

začal např. objevovat Kristus. 

^^ A. Cameron, The Mediterranean World in latě Antiquuity AD 395 - 600, London & New 
York, sír. 100 
^' G.W.Bowersock, P.Brown, O.Grabar, Latě Antiquity - A guide to the Postclassical world, 
The Belknap Press Harvard University Press 2000, str.384 
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3. MINCE V JUSTINIANOVE OBDOBÍ 

3.1 Charakteristika mincovnictví v Justiniánově době 

Ražba Justiniánových mincí spadá do tzv. prvního období byzantského 

mincovnictví. Mincovnictví v Justiniánově době navazovalo na systémy 

denominací jeho předchůdců. I v době předešlého císaře, Justiniánova strýce 

Justina I. (příloha V), byly raženy zlaté solidi, jejichž provedení bylo ovšem 

značně hrubé, a je tak velmi často těžké rozlišit produkci čistě byzantskou od 

barbarské. Nejčastěji jsou císařské solidi zaměňovány s ražbou Vandalů, 

Ostrogótů, Burgundů, popřípadě italských mincoven. 

Vzhledem k Justiniánově dobyvačné politice a územnímu rozsahu říše bylo 

nutné razit velké množství mincí, a tak došlo k otevření řady mincoven. 

Z tohoto období je známo velké množství mincí, což je dáno i dlouhou dobou 

Justiniánova panování. Existují dokonce odhady, že v oběhu mohlo být až 

sedm miliónů zlatých mincí. 

Justinián uskutečnil významná opatření, kterými ještě více upevnil 

ekonomiku byzantské říše. Podařilo se mu snížit inflaci na takovou úroveň, 

kterou měla v době panování Valentiniána III. roku 445 n.l. (příloha III). 

C. Morrisson ve svém článku uvádí také jako jeden z důvodů zlepšení 

ekonomické situace přísun cenných kovů z nově dobytých území, zejména 

Afriky. Díky tomu se vylepšilo postavení bronzu vůči zlatu, a bronzové mince 

se tak staly cennějšími. Zároveň byla i projevena snaha snížit reálnou hodnotu 

solidu z důvodů rostoucích cen služeb.''" 

Velmi významná byla Justiniánova daňová politika. Je známo, že jeho 

opatření vyvolala nespokojenost mezi obyčejnými obyvateli říše, zejména pak 

mezi venkovským obyvatelstvem. Právě daně patřily mezi nejvýznamnější 

zdroj příjmů byzantského dvora. 

Ražby ve zlatě a bronzu byly v tomto období velmi časté, naproti tomu 

mince stříbrné jsou spíše vzácné. Dokonce je známo několik málo příkladů 

zlatých mincí z tohoto období, které odpovídají staršímu typu aureus. Ale 

^° C.Morrisson, Monnaie et prix á Byzance du Vé au Vile siěcle, Hommes et richeness dans 
TEmpire byzantin L, Paris, Éditiones P.Cethielleux 1989 in Monnaie et Finances á Byzance 
1994, str.246 - 8 



jejich počet je natolik zanedbatelný, že se nepředpokládá, že by aureus byl 

součástí tehdejšího měnového systému. Zřejmě se jich užívalo 

k ceremoniálním účelům.''^ 

Zlaté mince, jejichž hodnota byla vysoká, bylo samozřejmě zapotřebí 

rozměnit na drobnější. Za tímto účelem existovali tzv. trapezitai, kteří 

fungovali jako směnamici. Vzájemné kurzy mincí mohly být regulovány 

císařskými edikty, takové příklady jsou známé z Codex lustiniani. Justinián 

zavedl vedle normálních solidů tzv. lehké solidy (příloha XV/ 8, 9). Byly 

používány dva typy těchto nových mincí, o váze 4.14g a 3.76g. Důvody 

tohoto Justiniánova kroku jsou dodnes předmětem diskusí. Zřejmě mělo 

zavedení těchto dvou nových hodnot zlepšit postavení solidu vůči drobným 

mincím. Produkce těchto lehkých solidů nebyla příliš velká. 

Stříbrné mince z tohoto období nejsou velmi časté. Mezi mincemi 

z Justiniánovy doby je možné setkat se stříbrným miliarenses, které mohlo být 

buď těžké (5.4 g), anebo lehké (4.5. g) (příloha XI/ 10). Není také zcela jisté, 

v jakém poměru k těmto mincím byly jiné stříbrné mince, siliquae. Jejich 

hodnota zřejmě odpovídala polovině miliarenses. Ve srovnání s počty 

nalézaných zlatých a měděných mincí je počet stříbrných velmi malý. Tomu 

bylo po celé rané období Byzance. Bývá to vysvětlováno větší poptávkou po 

stříbrném kovu v jiných odvětvích užitkového umění, a také stoupající cenou 

stříbra. 

Nummi z doby Justiniána mají průměr obyčejně 9mm a váhu pohybující se 

mezi 0.4 až 1.4 g. Často na nich bylo vyznačeno pouze jméno císaře a značka 

mincovny a její officiny, dílny, která byla označena nejčastěji písmenem. 

Úroveň vyobrazení na mincích z Justiniánovy doby je většinou hodnocena 

jako lepší než ta na mincích z doby Anastasiovy a Justinovy vlády. 

Justinián byl také prvním císařem, který začal na mincích uvádět značku pro 

rok od nastoupení. Mohla být zobrazena po obou stranách symbolu 

označujícího hodnotu platidla. Obyčejně se tento typ s označením roku na 

reversu týkal mincí s nižšími hodnotami (příloha XX/ 5-19). Systém značení 

roku ražby se uplatňoval na bronzových mincích takřka po celá dvě 

P.D. Whitting, Byzantine Coinage, London 1973, str. 27 
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následující staletí. Není ovšem pravidlem, že by byl rok vyznačován vždy na 

všech mincích, a často je také jeho symbol nečitelný, či poškozený. 

Na samotných mincích z Justiniánova období je možné pozorovat postupný 

úpadek kvality ikonografie. Reliéf vyobrazení se postupně stával více 

plochým a změny jsou patrné i na zobrazení hlavy císaře, která časem mění 

svůj kulatý tvar na menší oválek. 

Je velmi zajímavé, že právě v době vlády císaře Justiniána existovala řada 

abnormálních typů mincí. Například v Soluni byly raženy mince s odlišnými 

hodnotami v nummi. Existovaly zde i mince s hodnotami 16, 8, 4 a 2 nummi 

namísto obvyklých hodnot 40, 20, 10 a 5 nummi. Všechny tyto drobné mince 

měly na svém aversu císařův portrét z profilu. 

Také v Alexandrii po určitou dobu existovaly hodnoty 12, 6 a 3 nummi a 

opět je pro ně typické vyobrazení císaře z profilu (příloha XXIV 3, 4). Byl zde 

objeven i příklad jedné neobvyklé mince vyrobené v místní mincovně. Byla to 

mince s hodnotou 33 nummi a na jejím aversu byla císařova busta vyobrazená 

čelně (příloha XIV 2). Tyto neobvyklé hodnoty souvisí se zavedením vlastní 

měny na tomto území ke konci vlády Justina I. Důvodem, proč se zde objevily 

mince s jinými hodnotami, byl odlišný způsob počítání. 

Nepříliš známé jsou také medaile z tohoto období. Obvykle měly hodnotu 

několikanásobnou solidů. Asi tou vůbec nejznámější byla medaile o hodnotě 

třiceti šesti solidů, která byla již roku 1831 odcizena v Paříži, ale díky odlitku 

je její podoba známá. Vyobrazení neodpovídá známým motivům z tehdejších 

mincí. Na jiných příkladech zlatých medailí však můžeme nalézt paralely 

s pozdně římskými vyobrazeními na mincích. 
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4. MINCOVNY 

Již v posledních staletích římského mincovnictví došlo k decentralizaci 

mincoven. Rozsáhlý systém římských provinciálních mincoven, jehož rozkvět 

se datuje do 3. století n.l., se postupně zhroutil. 

Po Anastasiových reformách zůstaly činné pouze mincovny 

v Konstantinopoli a Soluni. Mincovna vNikomédii, kde byla ražba zahájena 

v roce reformy, tedy roku 498, jim měla v ražbě asistovat. Později začala také 

fungovat mincovna v Antiocheji. 

Za Justina I. došlo k dalšímu rozmachu mincovnictví. Byly znovu otevřeny 

mincovny vKyziku a Alexandrii, a poprvé v dějinách byzantské říše se 

v Soluni začaly razit měděné mince. 

Vzhledem k úspěšné výbojné politice, zejména v Itálii a Španělsku, vyvstala 

potřeba většího množství mincí. Justinián proto nechal znovuotevřít některé 

mincovny, které již delší dobu nefungovaly, a také otevřel některé zcela nové. 

Některé z těchto mincoven fungovaly jen po dobu jeho vlády a někdy jsou 

doložené mincovní značky jen pro období jednoho roku. Z toho tedy vyplývá, 

že hlavním Justiniánovým záměrem bylo v co nejkratší době vyprodukovat co 

největší množství mincí, aby tak byla rychle pokryta potřeba platidel v nově 

získaných provinciích. 

Je celkem známo čtrnáct mincoven, ve kterých za Justiniána probíhala ražba. 

Samozřejmě mezi nimi byly Konstantinopol, Soluň, Nikomedeia, Kyzikos a 

Alexandria. Každá z mincoven byla tvořena určitým počtem officin. Officina 

měla svou vlastní značku, obvykle písmeno z řecké alfabety, které odpovídalo 

jejímu pořadí. Tato značka officinae pak bývala velmi často uváděna na 

reversu mince. Například mincovna v Konstantinopoli byla tvořená pěti 

takovými offičinami. To znamená, že na tam ražených mincích je možné na 

reversu najít písmena A, B, F, A či E. 

Mincovna v Konstantinopoli měla také výsadní postavení v ražbě zlatých 

solidů. Vedle ní byly raženy zlaté mince ještě v Soluni, Kartágu, Římě a 

Raveně 

Mincovna v Soluni je zejména známá ražbou nummi. Byla to také jediná 

mincovna na území ilyrské prefektury. Pochází odtud řada kusů 
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s vyobrazením v profilu, které se zde udrželo velmi dlouho. Teprve na samém 

konci Justiniánovy vlády se i zde začaly razit portréty v en-face. 

Mincovna v Kartágu začala razit mince v r. 533/4. Podle stylu provedení a 

ražby se zdá, že zde v předchozích obdobích neexistovala příliš velká 

mincovní tradice. Činnost této mincovny byla ukončena r. 695. Mincovna 

v Alexandrii byla fiankční v letech 525 až 646. 

Ražba byla zahájena i ve dvou městech na území Itálie, v Římě a Raveně. 

Obě tyto dvě mincovny zahájily svou činnost okolo roku 540 n.l. Ravenna 

byla známá ražbou stříbrných mincí. Stříbrné mince zRaveny jsou doloženy 

ve větším množství a v různých variantách, a některé z nich nesly dokonce 

symbol označující jejich hodnotu. Ražba stříbrných mincí probíhala ještě i 

v Kartágu. Ve všech ostatních mincovnách převažovala měděná ražba. V 

těchto třech městech, tedy v Římě, Ravenn a Kartágu, byly fiangující 

mincovny i v období pozdního Říma. 

Zřejmě v souvislosti s výboji v Evropě byla otevřena mincovna v Kartageně, 

která fiangovala v letech 560 až 620. Ze Španělska pochází vzácné série 

tremisses, které zde byly raženy až do doby Herakleia (610 - 641). Je zřejmé, 

že tyto mince nebyly raženy v Kartageně, ale možné jiné místo ražby zůstává 

neznámé. 

Za velmi zajímavou bývá pokládána ražba mincovny v Antiocheji. Zejména 

jsou odtud známé měděné mince. Roku 528 zasáhlo město silné zemětřesení, 

a po následné obnově byl změněn i název města na Theuopolis. Tato 

mincovna byla činná po celou dobu Justiniánovy vlády, pouze s výjimkou 

období, kdy bylo město ovládnuto Peršany roku 540. Většina mincí z této 

mincovny nesla ještě zobrazení císaře z profilu, ačkoli patřila mezi první 

místo, kde začala ražba portrétu v en-face. Do roku 542 zde fiangovaly celkem 

čtyři ofíícinae. Po tomto roce byla přidána ještě pátá. V posledních letech 

Jutsiniánovy vlády zde ovšem došlo kjistému úpadku ražby a je prokázáno 

fiangování pouze třetí ofííciny. 

Vedle mincí z oficiálních mincoven existují celé skupiny neobvyklých ražeb. 

Řada mincí pochází například i z Chersonské oblasti, ale nepředpokládá se, že 

by zde fungovala regulérní moneta publica. Ražba zde byla dána potřebou 

ekonomické kontroly nad obchodem s východními oblastmi, odkud začali v 6. 
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století pronikat do Evropy Avaři. Známé jsou z Chersonésu především tzv. 

pentanummia s císařovou bustou v profilu. Na reversu byla obyčejně pouze 

značka zdejší mincovny. 

Během 7. století se počet mincoven opět snižoval. Tento jev bývá považován 

za důsledek slovanské okupace velké části Balkánu, úspěchu Lombardů 

v Itálii, a arabské dobyvačné politiky v Sýrii, Egyptě a Severní Afiice. Ve 

východní části říše zůstala fiankční pouze mincovna v Konstantinopoli. 

Mincovny v západním Středomoří prováděly ražbu do té doby, dokud byly 

pod správou Byzance. Ze západních mincoven se nejdéle udržela mincovna 

v Syrakusách na Sicílii - ražba zde probíhala až do dobytí města Araby 

vr.878. 

Je otázkou do jaké míry existovala spolupráce mezi jednotlivými 

mincovnami a jestli navzájem ovlivňovaly své ražby. Vzhledem ktomu, že již 

pozdně římské mince si byly velmi podobné a existoval omezený počet 

vyobrazovaných témat, se předpokládá, že určité kontakty mezi jednotlivými 

mincovnami byly.''̂  Zřejmě mohlo docházet i k přesunům dílen do nových 

mincoven. 

Je jasné, že na výrobě raznic se podílelo větší množství osob. Tento fakt je 

známý zejména z Konstantinopole.'''' Navzdory účasti více osob na výrobě 

v různých dílnách si jsou všechny mince velmi podobné, a to znesnadňuje 

bližší studium raznic. Předpokládá se, že v některých menších mincovnách 

mohlo docházet k půjčování raznic aversů mezi jednotlivými offičinami, které 

vyráběly mince různých hodnot. 

Obvyklá pozice reversu a aversu je taková, že strany mince jsou proti sobě 

obráceny. V jednotlivých mincovnách ale mohlo docházet k různým 

odchylkám. Je pravděpodobné, že existoval nějaký způsob zabezpečení 

kontroly toho, aby si razidla aversu a reversu odpovídala. 

^^ P.Grierson a M. Mays, Catalogue of Latě Roman Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore collection - From Arcadius and Honorius to the Accesion of 
Anastasius, Washington 1992, str. 81 
^^ W.Hahn a M.A. Metlich, Money of the Incipient Byzantine Empire (Anastasius I. -
Justinian L, 491 - 535), Wien 2000, str.5 
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Značka mincovny byla obvykle umístěna na reversu ve spodní části a tvořilo 

ji několik začátečních písmen města, ve kterém se mincovna nacházela. Pro 

některá města existovalo i více zkratek. Například pro Nikomédiu je jich 

známo pět (NIKO, NIK, NIC, NIKM, NIKOMI, NI). 
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5. JUSTINIANOVY MINCE V PROVINCIÍCH 
Na ražbě mincí, kolujících v oběhu v době Justiniána, se význačně podílely 

provinciální mincovny. K největšímu nárůstu jejich počtu došlo v 6. století 

n.l., ale již v 7. století nastal jejich úpadek. 

Byzantské mince byly také hojně imitovány v okolních oblastech. Velmi 

známé jsou imitace Vandalů ze severní Afriky a Ostrogótů v Itálii. Některé 

tyto imitace dosahují takové kvality, že mohou být velmi snadno zaměněny 

s byzantskými originály. Velmi často byl císař vyobrazen na zlatých mincích a 

barbarský král na stříbrných. 

V západních provinciích byla situace se stnbrnými mincemi jiná než na 

samotném území Byzance. Zde stříbrné mince byly velice rozšířené. 

Často byly mince barbarské produkce používány i v samém nitru byzantské 

nše společně s mincemi z císařských mincoven. Takový příklad je znám 

z athénské Agory.'''* Bylo zde nalezeno hojné množství mincí vandalského 

původu z Justiniánovy doby, ale byly nepatrné hodnoty a také jejich provedení 

nebylo pnliš kvalitní. 

Mince se jménem Justiniána je možné nalézt na tzv. pseudo-císařských 

ražbách a na královské měně z doby vlády ostrogótských panovníků 

Athalaricha (526 - 534), Amalasunthy (534-5) a Theodahada (534 - 6) 

(příloha XIII/ 1 - 4). Některé příklady jsou i z období krále Witiga (536 - 40), 

ale v tomto případě se již jedná o ražbu královské měny (příloha XIII/5). O 

většině těchto mincí se soudí, že byly vyrobeny v Římě a v Raveně. Tyto 

mince jasně vychází z byzantských předloh a jsou jim velice podobné svým 

celkovým provedením. Na aversu je obyčejně klasická inskripce 

DNIVSTINIANVS a často je rozdělena do dvou částí či chybí několik 

písmen, protože barbafi evidentně nerozuměli smyslu nápisu. Na reversu pak 

mohlo být buď jméno barbarského krále, anebo nápis označující Viktorii, 

byla-li na rubu vyobrazena právě ta. Řada ostrogótských mincí je 

Justiniánovým mincím velmi podobná a i celková úroveň provedení je vcelku 

kvalitní. 

^"^ M. Thompson, The Athenian Agora, volume II, Coins from the Roman through the 
Venetian Period, Athens : American School 1954, str.3 
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Justiniánovo jméno je možné nalézt i na pseudo-císařských ražbách Visigótů 

(příloha XIII/ 6 - 10). Tyto ovšem nedosahují kvalit ražeb Ostrogótů. 

Inskripce jsou velmi často neúplné a někdy jsou v nich převrácená písmena. 

Ačkoli jak avers, tak revers vychází z motivů používaných na Justiniánových 

mincích, provedení je velmi odlišné od originálů. Ve většině případů je možné 

na první pohled tyto mince rozeznat díky nápadné schematičnosti. Figurální 

motivy působí dojmem jako by se rozkládaly na jednotlivé geometrické 

obrazce. Zvláště je to patrné na mincích, jejichž revers se inspiroval postavou 

Viktorie nesoucí věnec (příloha XIII/ 7 - 9). 

Jsou také známy langobardské pseudo-císařské mince s Justiniánovým 

jménem (příloha XIII/ 11, 12). Opět jsou inskripce nepřesné. Je zajímavě, že 

tyto mince vznikly zřejmě až po Justiniánově smrti, někdy po roce 568. 

Napodobeniny císařských mincí se nalézají i v ražbě Merovejců (příloha 

XIII/13, 14). Inskripce jsou na těchto příkladech opět pouze částečné či různě 

nepřesné. Od pravých Justiniánových mincí se liší stylovým provedením. Na 

některých kusech nejsou tyto rozdíly až tak markantní. 

Jména Justiniánových nástupců se rozhodně neobjevovala na barbarských 

mincích v takové míře jako právě jméno Justiniánovo. 

Vliv byzantského mincovníctví se projevil i v ražbě Sasánovců (příloha XIII/ 

15). Také Arabové často používali byzantské mince jako prototypy vlastních 

ražeb. Tento typ mincí pak bývá někdy označován jako arabsko - byzantský. 

Tyto arabsko - byzantské mince jsou ale známé až z období Justiniánových 

nástupců. 
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6. NÁLEZY JUSTINIANOVYCH MINCI NA ČESKEM UZEMÍ 

Do dnešní doby bylo na území České Republiky nalezeno celkem patnáct 

mincí, které je možné identifikovat jako Justiniánovy ražby. Jedná se o nálezy 

ojedinělé nebo součásti depotů či drobných hromadných nálezů. Většina 

těchto mincí je umístěna v muzeích v okresech, kde byly nalezeny. Některé 

z Justiniánových mincí jsou ovšem dnes již ztracené. Vedle uvedeného počtu 

samozřejmě existuje celá řada mincí z tohoto období, které nikdy nebyly 

publikovány a nachází se dnes v soukromých sbírkách. 

Téměř polovina všech u nás nalezených a zdokumentovaných mincí 

Justiniánovy ražby byla zhotovena v mincovně v Konstantinopoli, tedy v 

nejvýznamnější mincovně byzantské říše. Vedle toho byly nalezeny i mince 

ražené v Římě, Kartágu, Raveně a Kyziku. U některých mincí není jasné, ve 

které mincovně vznikly. Některé z mincí byly ztraceny, aniž by byly blíže 

popsány. 

Obecně jsou nálezy byzantských mincí na našem území podstatně méně 

časté než nálezy římských mincí. Většina z nich se také dá jen velmi těžko 

interpretovat, protože tyto mince často nemají přímé vazby na archeologickou 

situaci a u řady z nich nejsou známy nálezové okolnosti. ^^ 

Do současnosti nebyla nalezena taková byzantská mince, která by mohla být 

dávána do přímé souvislosti s časně slovanským obdobím. Existují hypotézy, 

které se snaží na základě nálezů byzantských mincí datovat pobyt 

germánského obyvatelstva na českém území v době stěhování národů. Po 

polovině 6. století mizí totiž zlaté byzantské mince z našeho území, a pro 

tento jev se nabízí vysvětlení, že nové obyvatelstvo, tedy Slované, nemělo 

zřejmě obchodní ani jiné kontakty s jihem. Nejmladší zlaté byzantské mince 

ze 6. století, které byly u nás nalezeny, spadají rokem ražby do 40. let, tedy 

právě do období panování Justiniána. Podle zmíněné hypotézy by bylo tedy 

možné i do tohoto období datovat pobyt germánského obyvatelstva v našich 

zemích. Ovšem tento předpoklad naráží na problém, že drobné byzantské 

^^ Archeologický výzkum sídelní aglomerace kultury pražského typu v Roztokách, kap. 
Nálezy byzantských mincí u nás v Počátky raného středověku v Čechách (J.Mílítký) ín 
Archeologický výzkum sídelní aglomerace kultury pražského typu v Roztokách Praha 2005, 
str. 179 
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mince se vyskytovaly i nadále, a to by tedy odporovalo myšlence přerušení 

všech styků s jižně položenými zeměmi. Není tedy doposud jasné, jestli i 

první Slované, kteří přišli na naše území, znali a používali zlaté byzantské 

mince či nikoli. 

Je možné říci, že počet ojedinělých nálezů Justiniánových mincí je víceméně 

stejný s počtem depotů. V Cechách byly ojedinělé nálezy Justiniánových 

mincí zaznamenány v Přepepřích (okres Semily), v Týnu nad Vltavou a 

v Lovosicích (okres Litoměřice). V Přepepřích byl nalezen solidus, který byl 

odevzdán v roce 1921, ale přesná doba nálezu není známa. Nalezen měl být 

údajně při pracích na poli.''^ Jednalo se o zlatou minci, která byla vyrobena 

v mincovně vKonstantinopoli. Doba její ražby je datována lety 542 až 565. 

Není známo, kde se dnes tato mince nachází. V Týnu nad Vltavou byl v září r. 

1952 nalezen follis, který byl také zhotoven v mincovně vKonstantinopoli. 

Na minci byl uveden rok panování císaře, a tak je možné ji přesně datovat do 

roku 542/3. Dnes se tato mince nalézá v muzeu v Táboře. Mince z Lovosic 

byla nalezená roku 1929 a vyražena byla v Římě někdy vletech 547 - 552. 

Jedná se o drobnou minci decanummium. Dnes je uložena v muzeu 

v Litoměřicích. 

Depotů a drobných hromadných nálezů s výskytem Justiniánových ražeb 

bylo v Cechách nalezeno celkem pět. Nejstarší takový hromadný nález byl 

učiněn roku 1921 v Hradci Králové. Dnes je celkový počet tehdy nalezených 

mincí neznámý. Do dnešní doby se dochovaly dvě mince, z nichž jedna je 

římská ze 4. století a druhá je Justiniánovo decanummium. Jako rok ražby je 

uváděn 14. rok panování císaře, tedy léta 540/1.''^ V Nálezech mincí 

v Cechách, na Moravě a ve Slezsku je ovšem uvedena jiná datace, která ražbu 

tohoto decanummia klade do roku 539/40.''̂  V současnosti jsou tyto mince 

uloženy v místním muzeu. 

"̂̂  E.Nohejlová - Prátová, E. Pochitonov, P. Radoměrský, Nálezy mincí v Čechách, na Moravě 
ave Slezsku, 1. díl, Praha 1955, č.758 
^' Archeologický výzkum sídelní aglomerace kultury pražského typu v Roztokách, kap. 
Nálezy byzantských mincí u nás v Počátky raného středověku v Cechách (J.Mílitký) in 
Archeologický výzkum sídelní aglomerace kultury pražského typu v Roztokách Praha 2005, 
str.179 
^^ E.Nohejlová - Prátová, E. Pochitonov, P. Radoměrský, Nálezy mincí v Cechách, na Moravě 
ave Slezsku, 1. díl, Praha 1955, č.780 
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Roku 1923 byly objeveny také dva kusy mincí v Žinkovách, okres Plzeň -

Jih. Opět byla jedna z mincí římská, tentokráte ze 3. století, a druhá mince 

byla decanummium. Toto decanummium bylo vyrobeno v Raveně někdy mezi 

lety 540 - 547. Dnes jsou obě dvě mince součástí Vlastivědné sbírky J. 

Pomahače v Žinkovách. 

Roku 1953 bylo objeveno celkem 26 kusů mincí v Praze - Nebušicích. 

Dvacet čtyři z nich bylo římských z 1. až 4. století n.l. Jednou z nalezených 

mincí bylo i Justiniánovo decanummium z mincovny v Karthágu z roku 

540/1. V současné době není známo, kde se mince nacházejí. 

V roce 1961 bylo v Turnově, v okrese Semily, nalezeno celkem sedmnáct 

kusů mincí ze 4. až 6. století n.l. Mezi mincemi bylo nalezeno jedno 

Justiniánovo decanummium, které bylo raženo někdy v letech 559/60 nebo 

564/5 n.l. Dnes jsou tyto mince v muzeu v Turnově. 

Roku 1963 bylo nalezeno v Poděbradech nejméně sedm mincí. Není ovšem 

jisté, zda-li se jednalo o hromadný nález anebo o několik ojedinělých nálezů, 

protože mince byly nejdříve po nějaký čas v soukromých sbírkách. Mezi 

těmito mincemi bylo i jedno Justiniánovo decanummium z mincovny 

v Raveně, které je možné datovat do roku 555/56 n.l. Dnes jsou tyto mince 

uloženy v muzeu v Poděbradech. 

Celkem sedm kusů mincí z Justiniánova období bylo nalezeno na Moravě. 

Celkem tři byly ojedinělé nálezy Justiniánových mincí. Již roku 1885 byl 

objeven follis z mincovny v Konstantinopoli z r.539/40 v Mařaticích, v okrese 

Uherské Hradiště. Dnes je tato bronzová mince uložená v Moravském 

zemském muzeu v Brně. Před rokem 1946 byl nalezen v Kroměříži 

Justiniánův solidus. Blíže nebyl popsaný a dnes je ztracen. V Lužici v okrese 

Hodoníně byl r. 1986 nalezen tremissis souškem z mincovny 

v Konstantinopoli. Nález byl učiněn v jednom z tzv. šachtových hrobů 

langobardské elity.''^ Doba ražby je ovšem nejistá, a tak je vymezena dobou 

Justiniánovy vlády, tedy obdobím 527 - 565. Dnes se tato mince nachází 

v archeologickém ústavu v Brně. 

'̂ viz E. Droberjar, Věk barbarů - České země a stěhování národů z pohledu archeologie, 
Praha 2005, str. 177 
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Hromadné nálezy obsahující Justiniánovy mince byly na Moravě učiněny 

pouze dva. Již v 80. letech 18. století bylo nalezeno vZašovicích, okres 

Třebíč, nejméně šest kusů mincí. Nálezy zde byly učiněny dva a nezávisle na 

sobě. Jedna Justiniánova mince byla nalezena roku 1782 při orbě, další nález 

byl učiněn ve stejném desetiletí pod pařezem. Podle Nálezy mincí v Cechách, 

na Moravě a ve Slezsku, I. díl, Praha 1955 však tyto nálezy spolu souvisí a 

mohlo by se jednat o jeden a tentýž poklad."*" Tři z nalezených mincí byly 

Justiniánovy ražby a všechny tři byly solidy. Jeden z nich nebyl blíže 

popsaný. Další dva solidy byly z mincovny v Konstantinopoli. Starší z nich 

byl ražen někdy v období 527 - 537, a druhý pak v letech 537 - 542. Obsah 

depotu nebyl nikdy podrobněji popsán. Dva solidy, u nichž jsou známy 

podrobnosti, j sou dnes v Moravském zemském muzeu v Brně. 

Ve Žďáru nad Sázavou byl asi roku 1925 nalezen hromadný nález obsahující 

jeden Justiniánův follis, který byl ražen ve dvacátém roce jeho vlády 

v mincovně v Kyziku. Dnes se tato mince nachází v místním muzeu. 

Většina byzantských mincí byla nalezena v oblastech, kde bylo prokázané 

osídlení v době stěhování národů a posléze kultury pražského typu. Tomu je 

například v případě mince nalezené v Turnově, kudy vedla obchodní stezka a 

nacházela se zde osada."** Některé z Justiniánovych mincí byly ovšem 

nalezeny na území bez doloženého osídlení (např. mince z Českomoravské 

vrchoviny nalezené ve Žďáru nad Sázavou a Zašovicích, anebo nález mince 

ze Zinkov v okrese Plzeň - Jih). Vzhledem k tomu, že se v blízkosti těchto 

míst nevyskytovalo žádné známé sídliště, je možné předpokládat, že touto 

oblastí vedla nějaká obchodní stezka či jiná cesta (např. nález Justiniánova 

follidu v Týnu nad Vltavou může být nepřímým dokladem předpokládaného 

brodu)."*^ 

''° E.Nohejlová - Prátová, E. Pochitonov, P. Radoměrský, Nálezy mincí v Čechách, na Moravě 
ave Slezsku, 1. díl, Praha 1955, str. 295-6 
''̂  Archeologický výzkum sídelní aglomerace kultury pražského typu v Roztokách, kap. 
Nálezy byzantských mincí u nás v Počátky raného středověku v Čechách (J.Mílitký) in 
Archeologický výzkum sídelní aglomerace kultury pražského typu v Roztokách Praha 2005, 
str.278 
''̂  Archeologický výzkum sídelní aglomerace kultury pražského typu v Roztokách, kap. 
Nálezy byzantských mincí u nás v Počátky raného středověku v Čechách (J.Mílitký) in 
Archeologický výzkum sídelní aglomerace kultury pražského typu v Roztokách Praha 2005, 
str.280 
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Ve dvou depotech z Čech, z Turnova a Žinkov, byly nalezeny také římské 

mince. Někdy se o takových depotech, které obsahují jak byzantské, tak starší 

římské mince, soudí, že jednotlivé části mohly být ukryty v časových 

odstupech, ale jednoznačná odpověď neexistuje. 

Mince z následujícího období jsou ještě méně časté než Justiniánovy. 

V Cechách i na Moravě postupně ubývá nálezů byzantských mincí, které pak 

vymizely z našeho území během 2. poloviny 7. století. K tomuto jevu došlo i 

na sousedních územích (v Polsku i na Slovensku, a částečně v Německu a 

Rakousku), a svědčí tak o významných změnách, které se odehrávaly ve 

střední Evropě. 

Na území Slovenska jsou nálezy byzantských mincí 5. a 6. století velmi 

ojedinělé. Jako důvod se uvádí nestabilita v důsledku přesunů barbarských 

kmenů v rámci stěhování národů. P. Radoměrský také jako jednu z příčin, 

proč na Slovensku s vládou Justiniána postupně končí výskyt zlatých mincí, 

uvádí přerušení dovozu byzantského zlata do severských zemí.'*'' Jako 

pravděpodobnou příčinu přerušení předpokládané obchodní stezky, která 

vedla podél Dunaje a potom až na sever do Pobaltí, uvádí příchod Avarů a 

Slovanů. Zároveň také tamtéž uvádí, že díky své poloze jsou jmenovitě Cechy 

bohaté na zlaté byzantské mince 5. a 6. století. 

Vojtěch Ondrouch uvádí, že na území Slovenska bylo nalezeno neznámé 

množství Justiniánových mincí před rokem 1909 v obci Obišovce, okres 

Poprad. "*"* Okolnosti tohoto nálezu jsou dnes neznámé a ani není jistý počet 

nalezených mincí, o kterých je známo pouze to, že byly zlaté. V. Ondrouch 

píše, že se dokonce mohlo jednat pouze o jednu minci. 

Mince nalezené na našem území a i na Slovensku neměly ve své době 

s největší pravděpodobností význam platidla, ačkoli se to nedá vyloučit. Jejich 

cena byla zřejmě dána především kovem, ze kterého byly vyrobeny. 

''^ P. Radoměrský, Byzantské mince z pokladu v Zemanské Vrbovke, sír. 111 in Památky 
Archeologické 1953 
'*'' V. Ondrouch, Nálezy keltských, antických a byzantských minci na Slovensku, Bratislava 
1964, str. 169 
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7. IKONOGRAFIE MINCI Z JUSTINIANOVA OBDOBÍ 

Ikonografie Justiniánových mincí v mnohém navazovala na pozdně římské 

motivy. Ze starších motivů reversů se uplatnily zejména Viktorie, sedící 

Konstantinopolis, osmicípá hvězda a typy s inskripcemi GLORIA 

ROMARVM a VOT/MVLT. Nejčastěji používaným vyobrazením zvýše 

jmenovaných byla Viktorie. Vedle těchto již dříve známých vznikaly i zcela 

nové ikonografické typy, které pak byly používány současně s tradičními 

římskými motivy, nad kterými pak zcela převládly během 7. století. 

Již z reversů pozdně římských mincí vymizela celá řada tradičních motivů. 

Byzantští císaři například nenechávali na mincích zobrazovat významné 

stavby, které byly za jejich vlády postaveny. Ani nedošlo k nějakým pokusům 

ilustrovat významné události, které se v té době odehrály. 

Zmizely také různé varianty císařského oděvu a na mincích z doby 

Justiniána, na kterých je císař vyobrazen čelně, je možné vidět císaře 

víceméně pouze ve vojenském pancífi. 

7.1 Mince se dvěma císaři 

Když se v dubnu 527 stal Justinián spoluvládcem Justina, začaly být raženy 

mince s vyobrazením obou dvou panovníků. Jednalo se především o zlaté 

solidy, na jejichž aversu byli vyobrazeni oba císařové sedící na trůnech vedle 

sebe (příloha VII). 

I zde je patrný posun v umění, protože ještě ve 3. století když byla potřeba 

vyobrazit na jedné minci dva panovníky, byly obyčejně vyobrazeny dvě hlavy 

v profilu umístěné proti sobě, a ještě dříve se uplatňoval způsob, pfi kterém 

byly vyobrazeny dvě hlavy za sebou. Na pozdně římských a byzantských 

mincích jsou však již vyobrazeny celé postavy a to navíc fi^ontálně. 

Jedním z rozdílů patrným na první pohled je skutečnost, že ve 4. a 5. století 

bylo vyobrazení dvou císařů umisťováno především na revers, kdežto 

v Justiniánově době to byl vždy avers mince, na kterém byla dvojice císařů 

vyobrazena. Poprvé se vyobrazení dvou císařů sedících na trůnu vedle sebe 

objevilo na mincích r. 367 v době Valentiniána I. (pnloha Ví/ 1). Na tomto 
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nejstarším typu tohoto vyobrazení mají císařové mezi hlavami Viktorii 

(příloha Ví/ 1 - 3). V první polovině 5. století tato Viktorie z mincovních 

portrétů mizí (pnloha Ví/ 4) a na jejím místě se pak často objevuje kříž (Ví/ 5, 

6; Vil/ 3, 4, 5, 7, 8). Z doby Arcadia je znám solidus, na kterém mezi hlavami 

císařů není Viktorie, ale štít s nápisem. 

Mince z období společné vlády Justina a Justiniána jsou typově nejblíže 

mincím ze druhé poloviny 5. století (příloha Ví/ 5 a 6). Z pfibližně stejné 

doby jsou i mince císaře Anthemia, který vládl v letech 467 - 472 v západní 

části říše (pnloha Ví/ 7 a 8). Na těchto mincích, které byly zhotoveny v 

mincovnách v Raveně a Milánu, je patrný zcela odlišný vývoj tohoto 

ikonografického motivu v západních části Středomoří. 

Většina mincí z období společné vlády pochází z Konstantinopole, a to vede 

k závěru, že tato mincovna byla aktivní po celou dobu krátké spoluvlády a 

zastávala významné postavení mezi tehdy fungujícími mincovnami. 

Pro vyobrazení dvou císařů vedle sebe je typické, že Justiniánův strýc a 

předchůdce je nalevo, Justinián sám pak napravo. Postavy jsou vyobrazeny 

sedící na trůnu, většinou mají jedno koleno až nepřirozeně pokrčené. Někdy je 

vyobrazen i samotný trůn, který může mít různé tvary (příloha Vil/ 6 - 10), 

pnpadně jsou vyobrazena pouze opěradla (příloha Vil/1). 

Obličeje obou dvou panovníků jsou nezřetelné a o nějakých portrétních 

rysech nemůže být řeč. Jak již bylo řečeno výše, mohl být mezi hlavami 

panovníků umístěn kříž. Na řadě mincí je ovšem mezi hlavami panovníků 

nevyplněné místo (Vil/ 1, 2). Ruce mohou být v různých polohách. Nejčastěji 

jsou buď sepjaté či zknžené na prsou (pnloha Vil/ 3 a 9), nebo pokrčené a 

v jedné z nich třímá císař sféru (příloha Vil/ 4). Kolem hlavy mají oba dva 

císařové vždy nimbus. Ten většinou měli okolo hlav i panovníci na starších 

mincích s vyobrazením dvojice vládců, ale na nejstarším příkladu z období 

Valentiniána nimbus chybí. Na aversech mincí z doby samostatného panování 

Justiniána se již opět nevyskytuje, ale může se objevit na reversech stříbrných 

ražeb (X/ 12). Na aversu se pak nimbus opět objeví v době panování Justina 

II. a to zase na mincích, kde jsou vyobrazeny dvě figury. 

Původ nimbu je hledám v solárním kultu a má evokovat kotouč solárního 

tělesa, které dává život a světlo. Je příznačné, že motiv císaře s nimbem se na 
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mincích začal objevovat v době Konstantina L, jehož rodina byla známá svou 

oblibou kultu Slunce. 

Vedle dvou sedících císařů se nacházela nejčastěji tato legenda : 

DN lUSTIN ET lUSTINIAN PP AUG 

Obě dvě postavy mají velmi podobně provedené hlavy, držení těla a řadu 

společných detailů, které je možné nalézt i na mincích Anastasia, Justina II., 

Tiberia II. a Maurikia. 

Nástupce Justiniána, Justin II., se velmi často nechával vyobrazovat společně 

se svou ženou Sofií a existují i mince z krátké devítidenní spoluvlády 

s Tiberem II. (příloha VIII/ 1 a 2). Ovšem tyto mince svým zpracováním 

rozhodně nedosahují kvalit ražby v době Justiniána a je patrný úpadek této 

ikonografie. Postavy jsou ještě více schematické. Na zlaté minci z období 

společné vlády s Tiberem již také ani nejsou zobrazeny celé postavy, ale 

pouze busty. 

7.2 Křesťanské motivy 

Křesťanská ideologie velmi výrazně ovlivnila ikonografii byzantských 

mincí. Řada motivů vznikla již v pozdně římském období a přešla nezměněna, 

či různě upravena, do byzantského mincovníctví. 

Z doby Konstantina je známa mince s motivem hada probodnutého křížem. 

Zřejmě se jednalo o symbol vítězství křesťanství nad pohanstvím. Podobný 

motiv se objevil i později v 5. století, kde je vyobrazen císař Honorius jako 

obránce víry proti hadovi s lidskou hlavou, symbolizujícímu antické 

náboženství. V době Justiniána již nebylo třeba podobných témat, protože 

postavení křesťanství bylo neotřesitelné. Na jeho mincích jsou křesťanské 

motivy zapracované do celkových kompozic. Mezi časté prvky začal patřit 

dlouhý kříž, který mohl být zakončen monogramem Krista. Okolo hlavy 

panovníka byly vyobrazovány kříže, které často byly také používány jako 

samostatná výzdoba na reversu. 
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7.2.1 Christogram 

(příloha IX) U některých křesťanských motivů je hledán pohanský původ. 

Svět raně křesťanských panovníků zůstával ve své podstatě pohanský, a tak 

často docházelo k přejímání pohanských symbolů, které byly 

reinterpretovány."*^ Podle D.N. Christodoulou by to mohl být i případ 

samotného christogramu. Ten vidí v tomto prvku původně pohanský symbol 

Slunce, kterému odpovídá pozice ró."*̂  Christogram se často vyskytoval jako 

vyobrazení na štítu Viktorie, anebo jako zakončení kříže, který Viktorie držela 

(příloha XIV/ 2). Často také mohl být christogram jedinou dekorací reversu 

(příloha IX/ 1, 2). Již na pozdně římských mincích, stejně jako na raně 

byzantských, je běžně možné vidět na reversu christogram zakomponovaný do 

scény s Viktorií (příloha IX/ 3-6). 

Z doby Justiniánovy vlády existuje i celá řada mincí, na jejichž reversu je 

christogram hlavním motivem (příloha IX/ 2, 7, 8). Ve většině případů se 

jedná o mince drobných hodnot. Celková úroveň mincí s tímto monogramem 

je pokládána za velmi nízkou a je zde patrný úpadek výzdoby. 

Christogram patfil v této době mezi obecně velmi oblíbené symboly a často 

je možné nalézt jej i na dalších památkách, například na pohřebních 

sarkofázích či ve štítu na mozaice v San Vitale (příloha XXVI). 

7.2.2 Sféra s křížem 

Dalším častým křesťanským symbolem, který se stal nedílnou součástí 

Justiniánových vyobrazení, byla sféra s křížem (pnloha X). Tento symbol se 

vyskytoval již v 5. století a tvořil součást různých motivů na reversech. Na 

aversech společně s bustou císaře se ale objevuje až v době Justiniána. 

''̂  H. Mattingly, Roman coins - From the earliest times to the fall of teh Western empire, 
London 1928, str.249 
'"' D.N. Christodoulou, The Figures of Ancient Gods on the Coinage of Konstantine the Great 
(306 - 3265 AD), Athens 1998, str.56 
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Sféra byla na římských mincích vcelku častým motivem. Mohla se objevovat 

buď bez jakékoli přízdoby, anebo na vyobrazeních s věnčící Viktorií. 

Samotnou Viktorii na sféře je možné nalézt na mincích již v 1. století n.l. 

(příloha X/ 5). Motiv Viktorie stojící na sféře se často vyskytuje na mincích 

od konce 3. století a po celé 4. století. Domnívám se, že s postupně rostoucím 

vlivem křesťanství, byla právě tato Viktorie nahrazena knžem. Mezi 

figurálními vyobrazeními, na kterých se vyskytuje Viktorie na sféře, a těmi, 

kde je na sféře kříž, existují silné paralely. Např. mince na obrázcích č. 6 a 7 

v příloze X mají na reversech velmi podobné rozvržení scény. Na starší minci 

zdoby Konstantina I. je vyobrazena sedící Viktorie držící sféru s menší 

Viktorií a na mladší minci z doby Theodosia II. je personifikace sedící 

Konstantinopole se sférou, na které je knž. Na Theodosiově minci je zobrazen 

ještě jeden kříž - a to na místě rohu hojnosti, který ve své levici drží Viktorie 

na minci z doby Konstantina I. Takové scény se na reversech Justiniánových 

mincí nevyskytují, ale podobný vývoj zasáhl i další mincovní vyobrazení. 

Jedním z motivů na reversech římských mincí byl stojící císař držící v jedné 

ruce standartu a ve druhé sféru s Viktorií. I tento motiv podlehl stejnému 

vývoji (pnloha X/ 8 a 9). Určité společné znaky v postoji je možné pak nalézt 

na postavách andělů vyobrazovaných na reversu zlatých mincí z Justinovy a 

Justiniánovy doby. (pnloha X/ 10 a 11). Stejně jako císař na minci z doby 

Theodosia II. (pnloha X/ 1 a 9) i anděl drží ve své levici sféru s knžem a 

v pravici labarum. Standarta se ovšem na byzantských mincích přeměnila ve 

knž. Postava stojícího císaře nebyla na Justiniánových mincích příliš obvyklá 

a jeden z mála příkladů pochází z mincovny v Konstantinopoli (pnloha X/ 12 

a XV 10). Postojem tyto figury opět připomínají vyobrazení císařů na mincích 

Theodosia II. 

Přidaný knž na sféře je obvyklý až od 5. století. Právě v Justiniánově době se 

sféra s knžem poprvé objevuje jako součást portrétu císaře na aversu (příloha 

Xy 11) a je součástí většiny jeho frontálních portrétů na mincích. Sféra 

s knžem měla symbolizovat božskou autoritu nad světem. To, že sféra byla 
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vnímána jako země, potvrzuje i to, že často je na některých mincích 

v detailech možné rozlišit linie naznačující oddělení pevniny a moře 47 

7.2.3 Hvězdy 

Velmi často je také možné najít jako motiv na mincích hvězdy. V některých 

případech na pozdně římských mincích mohly hvězdy tvořit jediné vyobrazení 

na reversu a stejně tak tomu bylo i v Justiniánově době (příloha XI/ 8). Mezi 

nejranější příklady použití hvězdy jako dekoračního prvku patří mince z 

konce doby vlády Arcadia (395 - 408)."*̂  Tehdy se hvězdy objevily na štítu, 

na který psala Viktorie (příloha XI/ 4 - 6). Takřka nepřetržitě se pak tento 

motiv objevuje na mincích právě až do doby Justiniána. Pak je možné jej 

nalézt také, ale výskyt je přerušovaný a definitivně končí s obdobím Fóky 

(602-610). 

Tvar připomínající pozdější hvězdičky na štítu Viktorie se objevil již dříve. 

Je otázkou, zda-li hvězdy, které jsou ve většině případů čtyřcípé a připomínají 

písmeno „X" nemají svůj původ v nápisech, které byly dříve do štítu psány ( 

např. VOT V MVLT X, VOT X MVLT XV, VOT X MVLT XX, VOT XXX, 

VOT XXX MVLT XXXX, VOT XXXX), a kde X označuje číslici a 

informuje o délce panování císaře (příloha XI/1 - 3). 

Motiv Viktorie kreslící na štít hvězdy byl v době Justiniána velmi oblíben a 

představoval standardní výzdobu zlatých mincí hodnoty semissis (přílohy XI/ 

7;XVI/7-12). 

Hvězda se také velmi často nacházela v polích okolo figur vyobrazených na 

reversech Justiniánových mincí (přílohy XI/ 10 a XV). 

V rámci křesťanské ikonografie jsou od sebe odlišovány i různé typy hvězd 

podle počtu svých cípů. Například hvězda se sedmi cípy měla esoterický 

význam a často byla spojována s židovstvím či pythagoreismem. Šesticípá 

byla spojována s ariány a devíticípá, která se vyskytuje vzácně, bývala dávána 

do spojitosti s Kabalou. Je ovšem otázkou, do jaké míry tato symbolika mohla 

"" P.Grierson a M. Mays, Catalogue of Latě Roman Coins in the Dumbarton Oaks CoUection 
and in the Whittemore collection - From Arcadius and Honorius to the Accesion of 
Anastasius, Washington 1992, str. 75 
''̂  G. Lacam, Civihsation et Monnaies Byzantines, Paris 1974, str. 164 
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ovlivnit vyobrazení hvězd na mincích, a do jaké míry hrála roli snaha o úsporu 

místa a také, zda-li tento symbol neměl mít v případě mincí spíše dekorativní 

charakter. V Justiniánově době byly na mincích hvězdy nejčastěji šesticípé a 

osmicípé. Šesticípá hvězda na Justiniánových mincích v žádném případě 

nemohla symbolizovat ariánství, protože stoupence tohoto směru Justinián 

pronásledoval. Ovšem skutečnost, že hvězdy byly významným prvkem 

křesťanské ikonografie, potvrzuje i to, že jsou často používány jako motivy i 

na mozaikách této doby (např. jsou použity jako výplňový motiv okolo 

beránka v San Vítale). 

Existují dokonce i názory, že osmicípá hvězda byly preferována především 

na východě říše, kdežto šesticípá na západě."*^ 

7.3 Viktorie a Archanděl Vítězství 

7.3.1 Archanděl Vítězství 

Všechna božstva spojená s řeckým a římským pohanským náboženství se 

přestávala pomalu objevovat na reversech mincí v období následujícím po 

vydání milánského ediktu. S novou koncepcí ctností, která začala podléhat 

křesťanské ideologii, se změnily i postavy vyobrazované na mincích. Již 

v období pozdního Říma začaly postupně mizet figury představující 

personifikace tradičních římských ctností. Ctnost, jakou byla například Virtus, 

byla spojována především s lidem, nikoli s císařem. Ve své podstatě jedinou 

tradiční personifikací, která nevymizela, byla Viktorie. Vedle ní, ovšem 

v menší míře, bývala někdy vyobrazována na reversech raně byzantských 

mincí personifikace Konstantinopole. 

Určitým vítězstvím křesťanské ideologie tedy bylo, když se podařilo nahradit 

postavu Viktorie (příloha XII a XIV/ 1-3) novou figurou, odpovídající již 

zcela křesťanské ideologii. Byla to mužská okřídlená postava archanděla 

zobrazovaná v en-face (příloha XIV/ 4 ,5 a XV). Tato přeměna Viktorie na 

"*' G.Lacam, Civilisation et Monnaies Byzantines, Paris 1974, str.168 
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anděla se odehrála právě v době vlády Justiniánova předchůdce, Justina I.̂ " 

W. Hahn klade tuto změnu do roku 522.̂ ^ 

P.D. Whitting dokonce rozlišuje dvě fáze tohoto vývoje.̂ ^ Prvním stupněm 

je zobrazení Viktorie otočené směrem doleva a držící dlouhý kříž, který je 

zakončen chí-rhó monogramem (příloha XIV/ 2, 3). Figura je však zde stále 

ještě ženská. Poprvé se typ Viktorie držící knž, velký jak ona sama, objevil 

v roce 420 v době vlády Theodosia II. (pnloha XIV 1, 2). Tehdy však tento 

knž nebyl zakončen christogramem. 

Ve druhé, konečné fázi je již na mincích vyobrazena mužská postava, která 

v jedné ruce drží kříž a ve druhé globus s knžem (pnloha XIV/ 4, 5). 

V Justiniánově období se pak vedle obyčejného kříže velmi často objevoval 

v nikách anděla knž zakončený christogramem (pnloha XV/ 6). 

V opisu mince byla uváděna stará inskripce, ačkoli se jednalo o jinou figuru: 

VICTORIA AVGGG 

Užívání původního nápisu vedle nového motivu nebylo ani v pozdně 

nmském období žádnou zvláštností. I po té, co vymizely z vyobrazení na 

mincích personifikace Virtus, Pax či Securitas, jejich označení se i nadále 

uplatňovala vedle úplně jiných výjevů. '̂' 

Počet písmen „G" původně v inskripci AVG označoval počet augustů. 

V době Justiniána se však jednalo o převzetí starší inskripce, která neodrážela 

dobovou politiku. 

Anděl byl oděn v rouchu, tunice a v palliu. Archanděl zcela převzal funkci 

Viktorie a byl chápán jako tzv. „Anděl Vítězství" a byl ztotožněn s 

archandělem Michaelem. 

V jedné ruce, většinou ve své pravici, svíral dlouhý kříž, ve druhé ruce pak 

sféru, která byla často zdobená křížem, ale byly nalezeny i mince, na kterých 

^"Například tak datuje A.A. Vasiliev v Justin the First: An Introduction to the epoch of 
Justinian the Great, Cambridge - Harvard University 1950/ 1984; P.D. Whitting v Byzantine 
Coins, London 1973, str. 99; T.F. Mathews vByzantium - From Antiquity to the 
Renaissance, New York 1998, str. 29; P.Grierson a M. Mays, Catalogue of Latě Roman Coins 
in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore coUection - From Arcadius and 
Honorius to the Accesion of Anastasius, Washington 1992, str 82 aj. 
^^ W.Hahn a M. A.Metlich, Money of the Incipient Byzantine Empire (Anastasius 1. -
Jutsinian L, 491 - 535), Wien 2000, str4 
^^ P.D. Whitting, Byzanrine Coins, London 1973, str.99 
^^ P.Grierson a M.Mays, Catalogue of Latě Roman Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore collection - From Arcadius and Honorius to the Accesion of 
Anastasius, Washington 1992, str78 
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na sféře kříž chybí (příloha XV/ 8 - 10). Často se v pravém poli reversu vedle 

anděla nachází hvězda. 

Postava archanděla vychází přímo typově z postavy Viktorie a stojícího 

císaře, zobrazovaného někdy na reversu v pozdně římském období (přílohy X/ 

1,9 a XII). 

Figura anděla se pak stala víceméně jediným motivem zobrazovaným na 

reversu Justiniánových solidů. Samozřejmě se vyskytují i výjimky, kdy je na 

reversech solidů vyobrazena ještě stále Viktorie podle římského vzoru, ale 

tyto mince jsou podstatně méně časté. Na obrázku č. 7 v příloze XVII a na 

mincích v příloze XVIII je také vidět, že tento tradiční motiv byl používán na 

mincích, kde byl císař stále ještě vyobrazen ve tří-čtvrtečním pohledu. Jednalo 

se tedy o mince, které svým celkovým vzhledem vycházely ze starších typů 

mincí. Stojící Viktorie s křížem byla také preferována jako motiv na zlatých 

barbarských ražbách (XIII/1, 6 a 15). 

Na slavné slonovině Barberini, jejíž doba vzniku bývá kladena do 6. století, 

jsou vyobrazeny ženské postavy Viktorie, ovšem vedle Krista jsou pak 

vyobrazeny figury andělů (příloha XIX). Myslím, že je možné vyslovit 

hypotézu, že postava Viktorie byla sice nadále používána v umění, ale ve 

chvíli, kdy bylo nutné zdůraznit skutečnost, že panovník je již křesťanským 

vládcem, anebo pokud se jednalo o jednoznačně křesťanské zobrazení, bylo 

nutné její postavu nahradit novou, která se více hodila křesťanské ideologii. A 

proto se také domnívám, že na mincích, které mají nejvyšší hodnotu v celém 

měnovém systému, byla preferována postava anděla z důvodu reprezentace 

křesťanské víry. Odklon od ženské postavy a přechod k mužské je v rámci 

křesťanství také vcelku logický. Jak v řeckém, tak latinském jazyce jsou 

výrazy pro anděla mužského rodu a navíc byla na mincích postava anděla 

pnmo ztotožněna s jedním určitým andělem s archandělem Michaelem. 

Archanděl vítězství zůstal standardní výzdobou reversu mincí po téměř celé 

následující století, s výjimkou období Justina II. (565 - 578) a Tiberia (578 -

582). 
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7.3.2 Viktorie na semissis a tremissis 

Typ Anděla Vítězství jednoznačně převládal na solidech. Na nižších 

hodnotách zlatých ražeb byla ve výzdobě stále používána postava Viktorie. 

Viktorie obyčejně byla na reversech mincí, na jejichž aversu byl panovník 

vyobrazen v profilu, na hlavě měl diadém a oděn byl v chlamydu. Znamená to 

tedy, že Viktorie se mohla objevovat na mincích, které svou tradicí plně 

vycházely z římských vzorů. Postupně se však přestávala objevovat na 

solidech, které byly nejhodnotnějšími a nejvíce reprezentativními. 

Na zlatých mincích hodnoty semissis byla nejčastěji zobrazována Viktorie 

píšící na štít (pnlohy XVI). Viktorie píšící na štít byla velmi oblíbeným 

námětem na římských mincích (příloha XVI/ 2 - 6). Na pozdně římských 

mincích obyčejně Viktorie psala na štít slova „VOT V MVLT X" (přílohy XV 

3, XVI/ 5) a existují i případy, kdy Viktorie píše chí-rhó monogram (pnloha 

IXy 3). Často také na pozdně nmských a raně byzantských mincích kreslí na 

štít vzor XX - XXX (pnloha XVI/ 6, 7). Vyobrazení tohoto motivu můžeme 

najít i na římských reliéfech, např. na Traiánově sloupu (příloha XVI/ 1). 

Na byzantských tremissis byl na reversech používán motiv doprava kráčející 

Viktorie, která otáčí doleva hlavu (XVII/ 5 - 13). Vjedné ruce při tom drží 

vavnnovou větvičku, ve druhé sféru s křížem. I tento motiv vychází 

z nmských předloh (XVII/ 1 - 4). Na pozdně římských mincích ovšem 

Viktorie nemusí vždy držet sféru s knžem, ale často má místo něj větvičku. 

Viktorie byla obvykle oděná v peplu a v pravém či levém poli vedle ní byla 

velmi často hvězda. Jako inskripce zde bylo většinou psáno VICTORIA 

AVGVSTORVM. Kráčející Viktorii je možné ještě někdy najít na reversech 

semisses z doby Foky I. (602 - 610). 

Kompozice vyobrazení na aversech a reversech semissis a tremissis bylo 

značně neměnné. Postupný konec používání těchto ustálených kompozic 

nastal v době po smrti Justiniánova nástupce Justina II. 
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8. VYOBRAZENI JUSTINIANA 

8.1 Tendence ve zobrazení císaře 
Justinián I. je často označován za prvního opravdu byzantského císaře. Pro 

Justiniánovo období se někdy používá výrazu „zlatý věk byzantského umění" 

a je považováno za první fázi byzantského umění vůbec.̂ "̂  

Není sice možné hovořit o nějakém významném rozvoji umění, nebo o 

dosažení uměleckého vrcholu. Je však možné konstatovat, že došlo k výrazné 

změně stylu, která je zřetelně patrná např. na výzdobě v San Vitale. Byzantské 

umění obecně postrádá snahu evokovat realitu. Naproti tomu byla pro tehdejší 

umění obvyklá stylizace a abstrakce, která se soustředila na základní formu a 

strukturu motivu. Thomas F. Mathews charakterizuje rané byzantské umění 

jako postupnou transformaci klasického umění, které přejímá formy nového 

estetického vnímání a ideologie.^^ Tento vývoj se projevil i ve vyobrazeních 

na mincích. 

Postupná převaha křesťanství v pozdním období římské říše s sebou přinesla 

právě i změny v pojetí umění. Tehdejší společnost měla sklony nacházet 

paralely mezi světem „nebeským" a „pozemským". Panovník byl stále více 

chápán jako vyvolený Bohem a ve své podstatě představoval zástupce Krista 

na zemi. Císař byl vnímán jako nejvyšší možný představitel pozemské moci 

v impériu. Císař a všichni členové jeho rodiny měli posvátný status. 

Konstantin I Veliký (306 - 337), který jako první římský panovník 

podporoval křesťanskou církev a přivedl římskou říši k víře, byl někdy chápán 

dokonce jako třináctý apoštol. 

Mezi častá přízviska císařů patřila slova „vítězný" anebo „rovný Bohu". Tato 

božskost císaře, která vycházela z jeho postavení „zástupce Krista na zemi", 

se stala jedním z hlavních principů byzantské ortodoxie. 

Raně byzantské umění využívalo paralel ve vnímání pozemského panovníka 

a Krista. Často byly uplatňovány metody, kterými měla být podoba obou dvou 

'̂' Ernst Kitzinger, Byzantine Art in the Making - Main lineš of stylistic development in 
Mediterranean Art 3rd - 7th century, London 1977, str.81 
^^ T.F.Mathews, Byzantium - From Antiquity to the Renaissance, New York 1998, str.9 
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„vládců" zdůrazněna. Stejně jako byl Kristus často zobrazován trůnící v kruhu 

apoštolů, byl zobrazován také císař obklopen svými rádci.^^ 

Vyobrazení panovníka tak bylo v této době spíše otázkou reprezentace a 

vyjádření křesťanské ideologie, než-li snahou o zachycení jeho skutečné 

podoby. Anastasiovy, justinovy a Justiniánovy mincovní portréty jsou 

víceméně totožné a mohou se lišit pouze různými detaily, či provedením, 

které ovšem nebylo dáno ani tak nějakými odlišnými tendencemi v umění, ale 

spíše zručností a volbou řemeslníků v jednotlivých dílnách a také obecnými 

tendencemi v umění v daném regionu. 

Na raně byzantských mincích je také možné sledovat přechod od zobrazení 

v profilu k charakteristicky byzantskému zobrazení v en-face, které bylo na 

mincích zavedeno ve dvanáctém roce Justiniánova panování, tedy v roce 

538/9. Odklon od vyobrazení v profilu a postupná tendence vyobrazovat 

postavy na reliéfech čelně jsou typické již v římském umění. Pnklady 

víceméně fi^ontálního zobrazení je možné nalézt již na reliéfech z doby 

Septima Severa. Obecně je však frontalita znakem pozdně nmského umění, do 

kterého pronikla především ze syrské oblasti. 

Frontalita také lépe vystihuje požadavky křesťanského umění, protože klade 

důraz na „výrazovost a zdůrazněný vztah výjevu ke vnímateli."^^ Pro řadu 

Justiniánových mincovních portrétů v en-face jsou pnznačné také obrovské 

oči, které jsou v nepoměru vůči rozměrům hlavy (pnloha XX/ 7, 8, 12, 13, 

17). Zdůrazněné oči jsou již patrné v umění zdoby Konstantina L, či na 

portrétech z Fajjúmu. Zvětšení očí také může navozovat představu více 

intenzivního pohledu či nazírání. Podle některých to může symbolizovat 

vidění naděje vůči eschatologické budoucnosti.^^ 

Na pozdně římských a raně byzantských mincích se dá jen velmi těžko 

hovofit o portrétních rysech vyobrazovaných panovníků. Ještě z portrétů na 

mincích 4. století je možné rozpoznat základní panovníkovy rysy. Během 5. 

století dochází k silnému zjednodušování a typizaci portrétů na mincovních 

vyobrazeních. Tyto portréty již nic neříkají o skutečné podobě zobrazeného 

Thomas F. Mathews, The clash of Gods - A Reinterpretation of Early Christian Art, 
Princeton2003, str.l4 
^' J.Baleka, Výtvarné umění - Výkladový slovník, Praha 2006, sír. 108 
^^ G. Bemíer, L'Antíquité Chrétienne au Museé du Louvre, Paris 1958, str. 13 
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císaře a nelze na nich rozpoznat ani nějaké výraznější individuální rysy. Již 

v období tetrarchů začal být kladen důraz na uniformitu zobrazení císařů a 

jejich caesarů, který pak vyústil v pokles počtu typových variací mincí. 

Portréty panovníků se staly monotónními. Postupná redukce numismatického 

repertoáru byla spojena s celkovým úpadkem, patrným i na reliéfech a 

portrétech. Například na mincích, kde byl Justinián zobrazen čelně, nebyla již 

tak dobře propracována drapérie jako v ranějších obdobích. Na druhé straně je 

nutné zdůraznit, že ve své podstatě v této době už ani nebyla snaha vyobrazit 

skutečnou podobu panovníka, ale mince měly symbolicky vyjadřovat moc 

císaře jako křesťanského panovníka. 

8.2 Mince s vyobrazením císaře v profilu 

Vyobrazení v profilu se na mincích z Justiniánovy doby uplatňovalo 

především na nižších hodnotách (příloha XX/ 1 - 4, 15, 16) a na zlatých 

mincích semissis a tremissis (přílohy XVII/ 7 - 13 a XVI/ 7 - 12). Tento typ 

vyobrazení pokračoval v tradici pozdně římských mincí. Ovšem ve srovnání 

s římskými bronzovými mincemi je patrný úpadek ikonografického 

provedení. 

Na aversu měděných mincí je nejčastěji znázorněna busta otočená doprava. 

Na hlavě má císař vždy diadém, patrně má na sobě pancíř a plášť 

paludamentum. Ve většině případů je na líci mince opis DNIVSTINI 

ANVSPPAVC. 

Na mincovních vyobrazeních existovalo několik určitých typů přehození a 

upevnění zmíněného vojenského pláště. Plášť obyčejně zahaloval levé rameno 

a na pravém byl upevněn broží, z níž dolů splývala její poutka. Pravá ruka tak 

zůstávala volná a pravé rameno bylo nezakryto. Na řadě mincí je patrné, že 

řemeslník, který tvořil matrici pro pozdější ražbu, neznal příliš skutečnou 

podobu císařského oděvu a pouze kopíroval vzory. Často se pak dopouštěl 

chyb a některá zobrazení zapnutí pláště broží jsou nereálná. Například ačkoli 
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vědomě zobrazil sepnutí pláště, tak jak je popsané výše, nechal obě dvě 

ramena zahalená.^^ 

Na některých mincích jsou velmi zřetelné závěsky brože spínající oděv, 

ačkoli na jiných zcela chybí. Na mnohých vyobrazeních je drapérie velmi 

zjednodušená a většinou je jen naznačená paralelními liniemi. 

Vyobrazení hlavy císaře je často špatně zachováno -jedním důvodem může 

být nekvalitní ražba, druhým opotřebování mince častým používáním. Ale i 

tak jsou patrné rozdíly na jednotlivých typech. Zejména zpracování diadému 

se může na jednotlivých mincích velmi odlišovat (přílohy XX/ 1, 4). Diadém 

může být např. tvořený „tečkami", bez jakýchkoli ozdob na přední straně 

(např. XVII/ 7). Jiné zase jsou zakončeny nad čelem císaře dekorací 

kruhového tvaru (např. XVII/ 8). Diadém může mít tvar jednotvárné stužky 

(např. XXy 16), jindy se směrem k čelu rozšiřuje ( např. XVI/ 10). Jednotlivé 

ražby se od sebe mohou lišit i hrubostí zpracování. 

Existují i drobné mince s velmi schematickým zobrazením a často na nich 

chybí i značka ražby. 

Pro měděné mince pocházející z Konstantinopole jsou zase obvyklé různé 

varianty výzdoby. Na nižších hodnotách je možné nalézt na reversu 

nejrůznější kombinace hvězdiček a křížů, půlkruhových měsíčků a rostlin. 

Zvláště anomální typy jsou známy z officiny G, které byly nalezeny hlavně v 

Sýrii. 

Různé varianty diadémů a drapérií svědčí o tom, že pro každý typ mince 

existoval omezený počet určitých mincovních vyobrazení (například pro 

Soluň XXIII/2). A díky těmto odlišným detailům je někdy možné v rámci 

jedné mincovny rozeznat různé ikonografické typy a v pnpadě zachování 

dostatečného množství mincí je pak možné na základě odlišností v provedení 

drapérie či diadému rozlišit jednotlivé dílny, tedy officinae, dané mincovny. 

^' D.M.Metcalf, The copper coinage of Thessalonica under Justinian I (Verlag der 
Ósterreichischen Akademie der Wiessenschaften), Sien 1976, sír. 23 
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8.3 Mince se tří-čtvrtečním vyobrazení panovníka 

Předchůdcem vyobrazení panovníka na mincích v en-face bylo vyobrazení 

vtzv. tříčtvrtečním pohledu, které se poprvé objevilo na posledních mincích 

ražby Constantia II. ke konci padesátých let 4. století. 

Na solidech se tří-čtvrteční bustou bývá obvykle vyobrazeno kopí za pravým 

ramenem panovníka a štít, který je obyčejně po jeho levici. Tento typ se pak 

stal velmi běžným pro období 2. poloviny 4. století a po celé 5. století (např. 

X/l,XI/4, XII/2-5). 

Panovník je vždy vyobrazen ve zbroji a na hlavě má obyčejně přilbu a 

diadém. Diadém má obyčejně kruhový ornament nad čelem panovníka. Na 

levé straně jsou patrné konce pásku, kterým je diadém vzadu připevněn. Tyto 

přívěsky jsou patrné ještě lépe na mincích s vyobrazením v profilu. Samotný 

motiv diadému na přilbě nebyl ničím novým a objevoval se již na solidech 

Honoria. Od doby císaře Markiána, který vládl v letech 450 - 457, je na přilbě 

obyčejně chochol. 

Císař má na těchto mincích na sobě pancíř a paludamentum, drží kopí a štít. 

Na štítu je obvykle možné rozeznat velmi hrubě provedenou postavu jedoucí 

na koni, pod kterým je padlý nepřítel (např. příloha IV/1). Paludamentum na 

pravém rameni bylo připevněno kruhovou sponou se třemi přívěsky. 

V některých mincovnách se mohly vyskytovat i lokální typy, které byly lehce 

pozměněny (např. chyběla přilba). 

Jezdec na koni vyobrazený ve štítu mohl být otočen směrem doprava, nebo 

doleva. Jedná se o klasický motiv antického umění jezdce na vzpínajícím se 

koni nad poraženým nepřítelem. I tento motiv postupně vymizí z mincí 

Justiniánových nástupců. Příklady jezdců ve štítu je možné nalézt ještě na 

mincích Justiniánova nástupce Justina II. (565 - 578). Ovšem vyobrazení je 

zde velmi schematické a na řadě příkladů již jen těžko rozpoznatelné. Ještě na 

mincích Tiberia II. (578 - 582) je možné nalézt příklady sjezdcem 

vyobrazeným ve štítu. 

Císař byl na vyobrazeních ze tří-čtvrtečního pohledu oděn v plášť 

paludamentum. Zpočátku paludamentum bylo patrné hlavně na mincích 

s portrétem v profilu. Na mincích s tímto typem portrétu bylo zdůrazňováno 

zejména od vlády Lea I. (457 - 474). Tehdy totiž došlo ke změně při 
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komnovaci císaře. Spona, která držela plášť, začala být připevňována císaři 

konstantinopolským patriarchou při ceremonii, a tak bylo záhodno zobrazit 

tuto sponu i s pláštěm na mincích. 

Zobrazení ve tří-čtvrtečním pohledu může někdy velmi silně působit jako 

úplný en-face, ale při detailním prozkoumání je obvykle patrné, že tvář 

panovníka není osově souměrná. Na vyobrazeních v en-face jsou obě dvě 

poloviny tváře víceméně identické. Na tzv. tří-čtvrtečních portrétech je také 

často vyobrazeno jen jedno ucho (a to levé z našeho pohledu) a liší se na 

každé straně i detaily v uchycení diadému. 

8.4 Změny provedené roku 538/9 

v souvislosti s rokem 538/9 se hovoří o zavedení vyobrazení v en-face nejen 

na zlatých solidech, ale také na hodnotově nižších bronzových mincích, kde se 

do této doby uplatňoval víceméně portrét z profilu.^" V Antiocheji se podle W. 

Hahna mělo frontální zobrazení na mincích objevit již kolem roku 527.̂ ^ 

Na solidech převládlo po tomto roce vyobrazení v en-face. Na méně 

hodnotných zlatých mincích, semisses a tremisses, vyobrazení z profilu 

pokračovalo o něco déle, ale současně s ním se na mincích téže hodnoty 

uplatňoval někdy i úplný en-face. To samé platí i pro mince nejnižších hodnot. 

Na některých trvá vyobrazení z profilu, na jiných je hlava císaře vyobrazena 

čelně. Některé malé skupiny stříbrných ražeb, známé zejména 

z Konstantinopole a Kartága, pokračují nezměněné v antických typech mincí. 

S dvanáctým rokem vlády Justiniána je spjato také zvýšení váhy follidu na 

25 gramů^^ a zavedení praxe uvádět vůbec rok panování císaře^''. S růstem 

váhy follidu souviselo i zvětšení jeho velikosti. 

Na mincích z doby Justiniána je tedy možné vidět oba dva typy portrétu -

pohled z profilu i v en-face. Velmi často je také možné setkat se s jevem, že 

drobné mince s vyobrazením v en-face mohou být starší než mince 

s portrétem v profilu, a pochází přitom z téže mincovny. Z tohoto důvodu 

* P.Grierson, Byzantine Coinage, Dumbarton Oaks 1999, str.25 
""̂  W.Hahn a M. A.Metlich, Money of the Incipient Byzantine Empire (Anastasius I. 
Jutsinian L, 491 - 535), Wien 2000, str. 4 
''^P.Grierson, Byzantine Coinage, Dumbarton Oaks 1999, str. 18 
''̂  D.R. Sear, Byzantine Coins and their Values, London 1974, str.29 
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bývá většinou obtížné datovat mince, na nichž chybí vyznačený rok ražby. U 

řady mincí drobných hodnot je tak pouze možné jejich dataci ohraničit dobou 

panování císaře. 

Vyobrazení v profilu definitivně mizí na konci 7.století. Busta v profilu tak 

zcela vymizela z mincovních portrétů přibližně sto padesát let po oficiálním 

zavedení úplného en-face. 

Existují případy pozdně římských mincí, kde je možné bezpochyby mluvit o 

fi^ontálním vyobrazení (příloha XXI). Ale jednoznačné zavedení tohoto 

mincovního portrétu se klade až do doby vlády Justiniána. Ranější příklady 

jsou spíše ojedinělými jevy. Teprve od roku 538/9 je možné mluvit o 

záměrném fi^ontálním vyobrazování panovníka na mincích. 

8.5 Frontální vyobrazení Justiniána I. 

Na mincích se zobrazením v en-face je císař vyobrazen již jako křesťanský 

panovník. V Justiniánově pravici se na byzantských mincích objevuje sféra 

ozdobená křížem, symbolizující celý křesťanský svět. Celkové provedení 

portrétuje velmi blízké středověkému umění. 

Mezi prvními mincovnami, které zobrazovaly Justiniána z pohledu v en-face, 

patří mincovna v Theoupolis (Antiocheia). Tento nový typ vyobrazení je 

v ostrém kontrastu s jinými tehdejšími značně stereotypními bustami 

v profilu. 

Pro čelní zobrazení je také typické to, že není zachycena pouze jen hlava 

s rameny, aleje velmi často vyobrazena větší část postavy (přílohy XV a XX/ 

5-13) . Způsob vyobrazení větší části těla císaře vede některé numizmatiky 

k domněnce, že se jedná o zobrazení císaře sedícího na trůnu. 

Výraznou změnou na vyobrazeních s bustou panovníka v en-face byl fakt, že 

zmizela zbraň, kopí, které po několik předešlých staletí bylo součástí 

panovníkova mincovního portrétu. V pravici Justinián drží vždy sféru 

s křížem a na reversu je čelně stojící anděl držící v jedné ruce také sféru 

s křížem a ve druhé velký kříž, který může být zakončený christogramem. Na 

mincích se mohou vyskytovat hvězdy. Motiv štítu s jezdcem není na těchto 

mincích příliš obvyklý, protože se do celkové kompozice nehodil, ale je 
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možné nalézt příklady pokračování tohoto motivu. Mezi mince, kde se 

zachovalo vyobrazení císaře držícím štít s jezdcem patří i mince č.2 v příloze 

XXII, ale vzhledem ke stavu mince není tento motiv pouhým okem patrný. 

Na mincích bývá Justinián zobrazovaný bezvousý. Stejně tak jako to bylo 

typické pro většinu císařů z pozdního období římské říše. V římské kultuře 

byly již v před-císařském období vousy chápány jako symbol zármutku.̂ "* 

Suetonius o Caesarovi píše, že „vojáky měl do té míry rád, že si dal po zprávě 

o porážce Tituriově narůst vousy a vlasy a nedal si je ostříhat dřív, dokud ji 

nepomstil."^^ 

Vousatí někdy byli na mincovních vyobrazeních i východořímští císařové 

Theodosios II. (408 - 450) a jeho nástupci, Markiános (450 - 457) a Leo I. 

(457 - 474). Avšak ve druhé polovině 5. století nastala opět móda oholených 

tváří. 

I Justinián je zobrazován vždy oholený, ačkoli prý měl ve vyšším věku 

vousy. Zřejmě i zde mohly hrát roli paralely mezi císařem a Kristem, který byl 

ve své rané ikonografii podle vzoru „Dobrého pastýře" zobrazován bezvousý. 

V 6. století ještě existovaly tolerance vůči různým zobrazením, a tak bylo 

možné v tomto období vyobrazovat Krista jak bezvousého, tak s vousy. Řada 

byzantských císařů z následujících století se nechávala zobrazovat s vousy, a 

stejně tak i Kristus byl postupně zobrazován převážně s neoholenou tváří. 

Existují i různé varianty provedení oděvu na mincích s frontálním 

vyobrazením. Na mincích s čelním vyobrazením je zvláště patrný pancíř, 

který je obvykle vyplněn vlnovkami představující jednotlivé pásy (příloha 

XV/ 2). Na některých příkladech je možné vidět v jeho vrchní části dekoraci 

tvořenou řadou teček (příloha XV/ 4). Někdy i samotné vlnovky mohou být 

tvořené shlukem teček. Zajímavé je také sledovat záhyby oděvu na pravém 

rameni a ruce, v níž Justinián svírá sféru s knžem. Drapérie zde naprosto 

neodpovídá skutečnosti. Je velmi schematická, dost často jsou linie tvořeny 

tečkami a na některých místech, zvláště na zvednutém předloktí, působí někdy 

dojmem neforemných pruhů (příloha XV/ 10). 

*'"' R.A.G. Carson, J.P.C. Kent, A.M. Bumett, The Roman Imperiál Coinage, Vol.X, London 
1994, str.44 
''̂  CaSnetonius Tranquillus, Životopisy dvanácti císařů, Svoboda 1998, str.55 (67.2) 
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Diadém je obyčejně tvořen „perličkami" a na různých mincích se liší 

v drobných detailech. Vzory takových vyobrazení diadémů je možné hledat 

v plastice. Diadémy vyobrazené na mincích se podobají těm, které jsou známé 

z památek 5. století, jakými jsou například slonovinový diptych konsula Ancia 

Petronia z r. 406 (příloha XXV) nebo mramorová hlava z přelomu 4. a 5. 

století (příloha XXIV/ 2). Na konsulárním diptychu jsou patrné i závěsky, 

z každé strany jeden, ovšem nejsou natolik markantní jako na mincovních 

vyobrazeních. Na mincích bývají závěsky dva na každé straně, stejně tomu tak 

je i na mozaice v S. Vitale (příloha XXVI). 

Na vyobrazení císaře Honoria na konsulárním diptychu Ancia Petronia je 

možné vidět zakončení diadému nad čelem tvořené třemi „perličkami". 

Paralely k takovému zakončení je možné najít i na mincích, kde na frontálních 

zobrazeních císaře jsou na diadému v místě nad čelem tři výběžky, (příloha 

XV/ 1 - 5). 

Na mincích je zajímavý i motiv helmy, na které je připevněn diadém. Jedná 

se o zcela běžný motiv na pozdně římských mincích. Diadém upevněný na 

přilbě je možné vidět např. již na helénistických mincích ze 2. století př.n.l. 

ražených v Baktrii. Ikonograficky jsou ovšem tyto mince naprosto odlišné. 
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ZAVER 

Justiniánovy mince patří svým provedením k nejlepším v raně byzantském 

období. Na řadě z nich je tak možné pozorovat ikonografický vývoj zobrazení. 

Vzhledem ke dlouhému panování a zahraniční i domácí politice císaře 

Justiniána byly znovu-otevírány a zakládány mincovny v různých částech 

byzantské říše, a došlo tak k rozšíření Justiniánových ražeb po celém 

Středomoří. 

Justinián zavedl ekonomická opatření, kterými upevnil ekonomiku říše. 

Různými nařízeními se mu podařilo stabilizovat hodnotu a váhu mincí a také 

snížit inflaci. Na druhé straně jeho vlastní nástupci se museli potýkat 

s nedostatkem flnančních prostředků ve státní pokladně. Tato situace byla 

způsobená rozsáhlými Justiniánovými výboji, které většinou nepřinesly 

stabilitu v daných oblastech a naopak vyžadovaly větší flnanční investice, 

které měly zajistit bezpečnost v nově získaných územích. Dalším elementem, 

který se na celkové ekonomické situaci projevil, bylo první pandemické 

rozšíření moru ve Středomoří ve čtyřicátých letech 6. století a rozsáhlá 

stavební činnost. 

Na Justiniánových mincích je možné setkat se s ikonografickými prvky 

římskými, tak i prvky, které jsou nové a cizí antické kultuře. Tyto nové prvky 

podléhají křesťanské ideologii a zdůrazňují postavení císaře jako 

křesťanského panovníka. Ideu, že panovník je zástupcem Boha a jeho 

pozemská říše má být obrazem nebeského Jeruzaléma, vyjádřil již Eusebios 

z Kaisareie, který zemřel okolo r. 340 n.l. Proto bylo důležité zobrazovat i na 

mincích symboly a postavy, které by evokovaly křesťanství. 

Křesťanské symboly se běžně objevovaly na mincích od 4. století n.l. a 

většinou tvořily součást celkové kompozice vyobrazení. Nebylo ničím 

neobvyklým, když se vedle pohanského motivu objevil některý ze 

křesťanských symbolů. Sféra s křížem a samotný kříž se staly běžnými 

doplňky tradičních vyobrazení na byzantských mincích a často nahradily jiné 

dříve oblíbené motivy. Velký kříž na některých mincích vystřídal původní 

vojenskou standartu drženou císařem a sféra s křížem zase byla používána 
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namísto větvičky, kterou ve své ruce držela kráčející Viktorie. Právě v době 

Justiniána se sféra s knžem stala součástí panovníkova vyobrazení na aversu. 

Běžnými výzdobnými prvky byly na Justiniánových mincích také 

christogramy a hvězdy, které mohou být zobrazovány jako samostatný motiv 

reversu, anebo doplňují celkovou kompozici. Christogram i hvězdy je možné 

nalézt opět na jednom tradičním římském vyobrazení - ve štítu, na který píše 

sedící Viktorie. Hvězdy se mohly vyvinout z tradičních nápisů VOT MVLT, 

na kterých se pomocí písmene „X" označovala délka panování. 

Řada inskripcí na reversech již pouze imitovala opisy známé z římských 

mincí, aniž by o něčem skutečně vypovídala. Okolo mužské postavy anděla na 

reversu se tak běžně vyskytuje opis VICTORIA AVGGG. 

Vývoj umění je také patrný na mincovních portrétech. V době Justiniána 

byly na mincích používány tri základní pohledy vyobrazení. Na nižších 

zlatých hodnotách, stříbrných a bronzových mincích byl často uplatňován 

pohled z profilu. Tzv. tří-čtvrteční pohled je možné najít na zlatých mincích 

různých hodnot do roku 538/9. Po roce 538/9 je zaveden fi-ontální portrét, 

který byl od tohoto roku používán na zlatých solidech a bronzových mincích. 

Na solidech se po této reformě objevuje víceméně pouze tento typ portrétu. 

Na bronzových mincích je možné setkat se po tomto roce s oběmi variantami, 

portrétem v profilu i frontálním vyobrazením. Justiniánovy mince byly také 

hojně imitovány barbary v západní Evropě, kten ovšem preferovali na zlatých 

mincích vyobrazení císaře v profilu či portrét vycházející ze tn-čtvrtečního 

pohledu. 

Frontální portrét císaře na mincích odpovídal obecným tendencím v umění. 

Celní zobrazení lépe vystihuje křesťanské pojetí umění. Na frontálních 

portrétech nehraje skutečná podoba žádnou roli, ale je zde více zdůrazněn 

vztah mezi vyobrazeným a tím, kdo se na vyobrazení dívá. Typickým rysem 

těchto Justiniánových mincovních portrétů jsou také zvýrazněné oči. I tento 

motiv měl své předchůdce již v pozdně římském sochařství a opět je možné 

jej vyložit křesťansky jako určité nazírání. Frontalita se v římském umění 

prosazovala pod vlivem syrského umění a je tedy pnznačné, že první 

Justiniánovy mince s čelním portrétem byly raženy v mincovně v Antiocheji. 
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Je velmi zajímavé, že inovace se uplatňovaly především na mincích nejvyšší 

hodnoty, tedy na zlatých solidech. Na mincích nižších hodnot pokračovala na 

reversech často vyobrazení, která byla obvyklá na pozdně římských mincích. 

Na reversech bronzových mincí bylo zvykem od doby Anastasia vyznačit 

pouze hodnotu mince a místo její ražby. Od dvanáctého roku vlády Justiniána 

bylo také obvyklé označit rok panování. Na solidech se ale v Justiniánově 

době již žádné pohanské motivy nevyskytují. Na aversu byl obyčejně 

vyobrazen císař držící sféru s křížem a další kříže a hvězdy často fungovaly 

jako výplně volných polí. 

Na reversu solidů se v této době mohla objevit pouze postava anděla, který 

v jedné ruce držel kříž a ve druhé sféru s křížem. I tato postava měla svého 

předchůdce v pozdně římském období, stojící Viktorii, jejíž inskripce zůstala 

na Justiniánových mincích nezměněna. Postava anděla tak vystřídala figuru 

Viktorie, která byla i nadále zobrazována na jiných mincích. 

Nové křesťanské motivy byly tedy používány nejvíce na nejhodnotnějším 

typu Justiniánových mincí. Vzhledem ktomu, že tyto mince byly v celém 

monetárním systému nejcennější, byl jím zřejmě přisuzován také 

reprezentativní charakter, a proto bylo důležité, aby na nich byly křesťanské 

symboly. 

Křesťanské motivy postupně převážily nad těmi pohanskými na všech 

mincích během 7. století. Mince z Justiniánova období jsou ve své podstatě 

jedním z projevů plynulého přechodu antického umění ke středověkému. Na 

mincích z tohoto období je možné pozorovat syntézu pohanských a 

křesťanských motivů. Na reversech mincí se vyskytují tradiční kompozice, 

jakými byly napnklad Viktorie píšící na štít a kráčející Viktorie, která nese 

věnec. Motiv Viktorie píšící na štít vymizel z mincí v době po smrti 

Justiniánova nástupce Justina II. (565 - 578). Vyobrazení kráčející Viktorie 

přežilo o několik generací déle, ale během první poloviny 7. století mizí také. 

Je tedy možné říci, že v době po smrti Justiniána se tradiční římské motivy na 

byzantských mincích přestávají postupně uplatňovat a jsou nahrazovány ryze 

křesťanskými symboly. Justiniánovy mince jsou tak ukázkou kombinací rysů 

pozdně nmského a středověkého umění, jakými byly např. frontalita. 
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zdůrazněné velké oči a křesťanské symboly, s tradičními římskými motivy, 

jakými byly např. Viktorie. 

Na základě ikonografického vývoje je možné pokusit se i o dataci 

Justiniánových mincí v případě, že není vyznačen rok ražby. Přesnější 

chronologizace je možná u dobře zachovaných mincí z mincoven s velkou 

produkcí, ze kterých je známo dostatečné množství exemplářů a různých typů, 

z nichž je možné některé datovat na základě archeologického kontextu a 

analogií s mincemi, na kterých je vyznačena doba ražby. Takovou dataci 

autoři katalogů někdy provádí např. u mincí z Konstantinopole a Soluně. 

Většina mincí z menších mincoven však může být datována pouze dobou 

vlády panovníka. Stejně tak i z obou dvou zmíněných mincoven je stejným 

způsobem datována celá řada mincí, ke kterým není možné najít paralely. 

V případě, že je na minci císař vyobrazen čelně, je víceméně jisté, že mince 

vznikla až po roce 538/9, kdy bylo toto zobrazení na mincích Justiniánem 

zavedeno. Proto je datace u solidů s nejistou dobou ražby někdy ohraničena 

tímto rokem. Nejčastěji však bývají ražby datovány lety 527 až 565, tedy 

dobou vlády císaře Justiniána. 
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SEZNAM PRILOH 
I mapa říše v Justiniánově době, příloha k Dějinám Byzance, kolektiv pod 
vedením B. Zástěrové, Praha 1996 
II. tabulka měn používaných v době Konstantina L, Anastasia a Hérakleia; 
zhotovila autorka na základě informací v P.D. Whitting, Byzantine Coins, 
London 1973 
III. graf vývoje inflace v 5. - 6. století, zhotovila autorka na základě 
informací v P.D. Whitting, Byzantine Coins, London 1973 
IV. Anastasiovy ražby 

1. zlatý solidus, 498 - 518, mincovna v Konstantinopoli, 
avers: D N ANASTA-SIVS PP AVC; revers: Viktorie, 
VICTOŘI- A AVCCC, DOC I 3i, převzato z 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0003.html 

2. zlatý semissis, mincovna v Konstantinopoli, revers -
Viktorie píšící na štít, DOC I 9, převzato z 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0007.html 

3. zlatý tremissis, mincovna v Konstantinopoli, avers: D 
N ANASTA-SIVS PP AVG; revers: VICTORIA 
AVGVSTORVM, Viktoria s věncem a globem 
s křížem, DOC 10a, MIBE 12, převzato 
http://www.coinarchives.eom/a/results.php?results=10 
0&search=Anastasius 

4. stříbrné miliarensis, mincovna v Soluni, avers: D N 
ANASTA-SIVS PP AVG; revres: stojící císař, MIBE, 
NN18 
http://www.wildwinds.com/coins/byz/anastasius/Hahn 
_NN18.jpg 

5. stříbrná siliqua, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
ANASTA-SIVS P P AVG, revers: VOT / MVLT / 
MTI a CONOS, DOC 13, převzato z 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0011 .html 

6. bronzový follis, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
DN ANASTASIVS P P AVG, revers: M, CON, kříž; 
DOC I 16, převzato z 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0014.html 

7. bronzový půl-follis, avers DN ANASTASIVS P P 
AVG, revers: písmeno K, v pravém poli kříž, v levém 
A, ve výseči hvězda; Sear 24, MIB I 102, 32; převzato 
http://www.coinarchives.eom/a/results.php?results=10 
0&search=Anastasius 

8. bronzové pentanummium, mincovna 
v Konstantinopoli, avers: D N ANASTASIVS PP 
AVG, revers: velké E, Sear sb0029, 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0029.html 

9. bronzový nummus, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
busta císaře v profilu, revers: monogram císaře, MIB 
40; DOC I 15. SB 13, 
http://www.wildwinds.eom/coins/sb/sb0013.l.jpg 
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v. Justinovy ražby 
1. zlatý solidus, mincovna v Konstantinopoli, avers: busta 

ve y4 profilu, revers: Viktorie otočená doleva a držící 
kříž zakončený christogramem, 518/19, Sear 55, DOC 
1 h, 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
169101 & AucID=211 &Lot=7696 

2. zlatý solidus, mincovna v Konstantinopoli, avers: busta 
ve 3/4 profilu DN IVSTI-NVS PP AVG B, revers: 
frontálně vyobrazený anděl, VICTORI-A AVCCCI/ 
CONOB; MIB 3, Sear 56, 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
171425&AucID=213&Lot=391 

3. zlatý tremissis, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
busta v profilu, revers: Victoria, VICTORIA 
AVGVSTORI; DOC 4, 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0058.html 

4. bronzový follis, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
busta v profilu, D N IVSTINVS PP AVG, revers: M, 
kříž, hvězdy; Sear sb0062, 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0062.html 

5. bronzové pentanummium, mincovna 
v Konstantinopoli, avers: busta v profilu, revers: 
christogram mezi písmeny B a E; Sear 75, MIB 32, 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
171426&AucID=213&Lot=392 

VI. dvě postavy společně na aversu 
1. revers zlatého solidus, období Flavia Valenta, doba 

ražby 364 - 378, císaři Valens a Valentinianus sedící 
vedle sebe, společně drží sféru, mezi nimi Viktorie, 
RIC 17d, e, C.53; převzato z B.R.Kankelfitz, Katalog 
Rómischer Miinzen, Miinchen 1976, str. 502 

2. revers zlatého solidu, období Flavia Victora, doba 
ražby 387 - 388, císafi společně drží sféru, RIC 75, 
C.l, převzato z B.R.Kankelfitz, Katalog Rómischer 
Munzen, Munchen 1976, str. 517 

3. revers zlatého solidu, období Eugenia, doba ražby 392 
- 394, dva císařové sedící čelně, mezi nimi sféra, nad 
nimi je Viktorie; RIC 101, C.6, převzato 
z B.R.Kankelfitz, Katalog Rómischer Munzen, 
Munchen 1976, str.519 

4. revers zlatého solidu, období Theodosia II, doba ražby 
425 - 9, typ SALVS REI-PVBLICA, dva čelně sedící 
císafi, v konsulárním oděvu, v rukou drží mappu a 
žezlo zakončené křížem, nad jejich hlavami je hvězda, 
převzato z Roman Imperiál Coinage X, London 1994, 
Č.237 
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5. revers zlatého solidu, Leo II. a Zeno, doba ražby únor -
listopad 474, mincovna v Konstantinopoli, převzato z 
P.Grierson, Catalogue of Latě Roman Coins, 
Washington 1992, č. 601 

6. revers zlatého solidu, doba ražby 473/4, mincovna 
v Konstantinopoli, revers: SALVSREI RVBLICAEC, 
Leo I. a Leo II. společně sedí na trůnu, okolo hlav mají 
nimbus, každý drží v jedné ruce sféru, mezi jejich 
hlavami je umístěn kříž, nad kterým je hvězda; 
převzato z P.Grierson, Catalogue of Latě Roman 
Coins, Washington 1992, č.533 

7. revers zlatého solidu z doby Anthemia, doba ražby 467 
- 472, mincovna v Raveně, revers: SALVSREI P 
VBLICAE, dva císaři stojící čelně, okolo hlav mají 
nimbus, společně drží kříž a každý má v ruce sféru; 
převzato z P.Grierson, Catalogue of Latě Roman 
Coins, Washington 1992, č.901 

8. revers zlatého solidu z doby Anthemia, doba ražby 467 
- 472, mincovna v Miláně, revers: SALVS REI-PV-
BLICAE, dva císaři stojící čelně, každý v jedné ruce 
drží kopí a společně drží sféru ozdobenou křížem; 
převzato z Roman Imperiál Coinage X, London 1994, 
Č.2890 

VIL společná vláda Justina a Justiniána 
1. zlatý solidus, mincovna v Soluni, avers: Justin a 

Justinián sedící, v levicích drží sféru, legenda 
DNIVSTINETIVSTINIANPPACG, CONOB; revers: 
Viktoria, legenda VICTORI-AAVGGG, 
CONOB;MIBE N3; převzato z 
http://www.byzantinecoins.com/ 

2. zlatý solidus, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
Justin a Justinián sedící, ruce zkřížené na prsou, 
legenda DNIVSTINETIVSTINIANPPAVG, CONOB, 
revers: anděl, VICTORI-AAVGGGH, CONOB; DOC-
Ic, MIB-la, převzato z 
http://www.byzantinecoins.com/ 

3. zlatý solidus, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
Justin a Justinián, ruce zkřížené, mezi jejich hlavami 
knž, legenda DNIVSTINETIVSTINIANPPAVG, 
CONOB; revers: anděl, VICTORI-AAVGGGB, 
CONOB; Sear 115b, MIB-lc; převzato z 
http://www.byzantinecoins.com/ 

4. zlatý solidus, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
Justin a Justinián v levicích drží sféru bez kříže, mezi 
jejich hlavami je knž, legenda 
DNIVSTINETIVSTINIANPPAVG, CONOB; revers: 
anděl, VICTOŘI-AAVGGGS, CONOB, Sear 120, 
MIBE Id; převzato z http://www.byzantinecoins.com/ 
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5. zlatý solidus, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
Justin a Justinián v levicích drží sféru, levicí se jej 
dotýkají, legenda DNIVSTINETIVSTINIPPAVG, 
CONOB; revers: anděl, legenda VICTORI-AAVGGG, 
CONOB, zvláštní tečka pod hvězdou; MIB-ld var, 
DOC-8, http://www.byzantinecoins.com/ 

6. zlatý solidus, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
sedící Justin a Justinián, ruce zkřížené na prsou, patrný 
trůn, DNIVSTINETIVSTINIANPPAV, CONOB; 
revers: anděl, VICTORI-AAVGGG, CONOB; DOC-
la, MIB-2a; http://www.byzantinecoins.com/ 

7. zlatý solidus, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
sedící Justin a Justinián, v levicích mají sféru, část 
trůnu je viditelná, legenda 
DNIVSTINETIVSTINANPPAVG, CONOB; revers: 
anděl, VICTORI-AAVGGGA, CONOB; S-121, DOC-
6b, MIB-2b; http://www.byzantinecoins.com/ 

8. zlatý solidus, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
sedící Justin a Justinián, v levicích drží sféru, mezi 
hlavami je umístěn kříž, 
DNIVSTINETIVSTINIANPPAVG, CONOB; revers: 
anděl, VICTORI-AAVGGG, CONOB; S-118, DOC-3, 
MIB-2c; http://www.byzantinecoins.com/ 

9. zlatý solidus, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
sedící Justin a Justinián, ruce zkřížené na prsou, patrný 
trůn tvaru „lyra", legenda 
DNIVSTINETIVSTINIANPPAVG, CONOB; revers: 
anděl, VICTORI-AAVGGGZ, CONOB; Sear 115c, 
MIBE 3a; http://www.byzantinecoins.com/ 

10. solidus, mincovna v Konstantinopoli, avers: sedící 
Justin a Justinián, v levici drží sféru, pravicí se dotýkají 
své hrudi, dobře viditelný trůn lyrovitého tvaru, 
DNIVSTINVETIVSTINIANVSPPAVG, CONOB; 
revers: anděl, VICTORI-AAVGGG. CONOB; Sear 
122, MIBE 3b; http://www.byzantinecoins.com/ 

VIII. ražby Justina II. 
1. zlatý solidus, mincovna v Konstantinopoli, 26. září - 5. 

říjen 578, avers: DN IVSTINI ET CONATN / PP 
AVG; revers: anděl, VICTORI-A AVGGG / CONOB; 
Sear 417, MIB 1; převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
135956&AucID=161&Lot=543 

2. bronzový follis, mincovna v Konstantinopoli, rok ražby 
565/6, avers: Justin II. a Sofie, obě dvě postavy kolem 
hlavy nimbus, revers: M, kříž a rok ražby; DOC I 22c; 
MIB II 43; převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
103 707& AucID= 111 &Lot= 1815 
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IX. christogram 
1. revers zlatého semissis, doba Arcadia (395 - 408), 

převzato z R.A.G. Carson, J.P.C. Kent, A.M. Burnett, 
The Roman Imperiál Coinage, Vol.X, London 1994, 
Č.18 

2. revers stříbrné siliquae, z doby Justiniána I, mincovna 
v Raveně, převzato z A.Bellinger, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č. 338.2 

3. revers zlatého solidu z doby Eudoxie, doba ražby 403 -
404, Viktorie kreslící na štít christogram, převzato 
z P.Grierson, Catalogue of Latě Roman Coins, 
Washington 1992, č.290 

4. revers zlatého semissis z doby Justiniána; opis 
VICTORIAAVCCC, sedící Viktorie nahá do pasu 
spíšící na štít XXXX, převzato z A.Bellinger, 
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
Oaks Collection and in the Whittemore Collection, 
Dumbarton Oaks - Washington 1966, Justinián A 17.2 

5. revers bronzového centenionalis, Constans L, doba 
ražby 337-350, VICTORIA AVGG, převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
153401&AucID=182&Lot=1306 

6. revers zlatého semissis z doby Anastasia, doba ražby 
498 - 518, mincovna v Konstantinopolis, Sear 6, 
převzaro z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
169100&AucID=21 l&Lot=7695 

7. revers stříbrné siliquae, z doby Justiniána, doba ražby 
552 - 565, mincovna v Raveně, Sear 320, převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
154452& AucID=l 83&Lot=906 

8. revers bronzového pentanumia, Justinián I, doba ražby 
522-527, avers: D N IVSTI - NVS P P AVC , busta 
císaře v profilu; revers: christogram mezi písmeny B a 
E; Sear 75, MIBE 32; převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
162027& AucID= 198&Lot=5 8 5 

X. sféra s křížem 
1. zlatý solidus z doby Theodosia II., doba ražby 424 - 5, 

mincovna v Konstantinopoli, revers: GLOR ORVIS 
TERRAR, císař stojící čelně, držící standartu a sféru 
s křížem, převzato z R.A.G. Carson, J.P.C. Kent, A.M. 
Burnett, The Roman Imperiál Coinage, Vol.X, London 
1994, č. 232 

2. zlatý solidus z doby Theodosia II., doba ražby 441 -
450, mincovna v Konstantinopoli, revers: sedící 
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Konstantinopol hledící doleva, držící sféru s křížem a 
žezlo, vedle je štít, převzato z R.A.G. Carson, J.P.C. 
Kent, A.M. Bumett, The Roman Imperiál Coinage, 
Vol.X, London 1994, č. 295 

3. zlatý tremissis z doby Arcadia, doba ražby 395 - 408, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: DN 
ARCADIVSPF AVCVTVS; revers: VIRTVSE 
XERCITI, stojící císař držící labarum a sféru, pod ním 
zajatec, převzato z R.A.G. Carson, J.P.C. Kent, A.M. 
Burnett, The Roman Imperiál Coinage, Vol.X, London 
1994, č. 84 

4. zlatý tremissis z doby Markiána, doba ražby 450 - 7, 
avers: DNMARCIA NVSPFAVS; revers: 
VICTORIAAVS VSTORVM, Viktorie kráčející 
směrem doprava, ohlížející se, v jedné ruce drží věnec 
a ve druhé sféru s křížem; převzato z P.Grierson, 
Catalogue of Latě Roman Coins, Washington 1992, č. 
485 

5. typ Viktorie flB/02 vyskytující se na mincích Augusta, 
Galby, Vespasiana, Tita Hostiliana Quinta, Treboniana 
Galia a Volusiana; převzato z F. Schmidt-Dick, 
Typenatlas der rómischen Reichsprágung von 
Augustus bis Aemilianus, Wien 2002, str. 123 

6. zlatý solidus z doby Konstantina I, doba ražby 324/5, 
mincovna v Konstantinopoli, revers: sedící Viktorie 
drží v ruce sféru s věnčící Viktorií, RIC 179; převzato 
z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
171742& AucID=214&Lot=23 3 

7. zlatý solidus z doby Theodosia II., doba ražby 430/440, 
mincovna v Konstantinopoli, revers: sedící 
Konstantinopols se sférou ozdobenou křížem, RIC 257, 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
169086&AucID=21 l&Lot=7681 

8. zlatý solidus z doby Valenta, doba ražby 367-375, 
mincovna v Konstantinopoli, revers: RESTITVTOR 
REIPVBLICAE, stojící císař držící standartu a sféru 
s Viktorií; RIC IX 25(b); 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
32951&AucID=36&Lot=2127 

9. zlatý solidus z doby Theodosia II., doba ražby 425 -
430, mincovna v Soluni, revers: stojící císař držící 
labarum a sféru s křížem, opis GLOR ORVI-S 
TERRAR; RIC 361; převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
168555&AucID=210&Lot=2373 

10. zlatý solidus z doby Justiniána I, mincovna 
v Konstantinopoli, doba ražby 527 - 538, avers: y4 
profil; revers: VICTOŘI - A AVGGG E / CONOB, 
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XI. hvězdy 

anděl drží sféru s křížem a labarum zakončené křížem; 
Sear 137; 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
162029&AucID=198&Lot=587 

11. zlatý solidus z doby Justiniána, doba ražby 538 - 542, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: frontální busta; 
revers: VICTORI-A AVGGG B / CONOB, anděl 
držící sféru s křížem a labarum zakončené křížem; Sear 
139; 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
156767& AucID= 190&Lot=519 

12. mince o hodnotě dvě siliquae, Justinián I, doba ražby 
527 - 538, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta císaře v profilu; 
revers: CLORIAROMANORVM, stojící císař, okolo 
hlavy nimbus, ve vojenském oděvu, v pravé ruce drží 
dlouhé kopí a v levé sféru s křížem; převzato 
z A.Bellinger, Catalogue of the Byzantine Coins in the 
Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore 
Collection, Dumbarton Oaks - Washington 1966, č. 
24.1 

zlatý solidus, Konstantin I. Augustus, rok ražby 335, 
mincovna vNikomedii, avers: CONSTANTI - NVS 
MAX AVG, busta v profilu, diadém; revers: 
VICTORIA CONSTANTINI AVG, sedící Viktorie 
píšící na štít VOT / XXX, štít přidržován Erótem; RIC 
179; 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
171743&AucID=214&Lot=234 
zlatý solidus, Valens, doba ražby 367 -375, mincovna 
v Konstantinopoli, avers: DN VALENS PF AVG, 
portrét císaře v profilu, diadém tvořený rozetami; 
revers: VICTORIA AVGVSTORVM, sedící Viktorie 
píšící na štít VOT X MVLT XX, v pravém poli 
christogram; RIC 28 a; 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
138955&AucID=164&Lot=499 
zlatý solidus, Valentinian I, dobra ražby 367 - 375, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: N VALENTINI -
ANVS P F AVG, císařův portrét v profilu, rozetový 
diadém; revers: VICTORIA AVGVSTORVM, sedící 
Viktorie píšící na štít VOT V MVL X, v pravém 
políB, RIC 26a; převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
132177&AucID=156&Lot=254 
zlatý solidus, Arcadius, doba ražby 402/3, mincovna 
v Konstantinopoli, avers: dn arcadivs p f avg, busta ve 
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3/4 pohledu; avers: NOVA SPES REI PVBLICAE, 
sedící Viktorie píšící na štít xx / xxx; RIC 22; 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
106569&AucID=118&Lot=274 

5. revers zlatého solidus, Arcadius, doba ražby 397 - 402, 
opis VICTORIA AVGVSTORVM; převzato z R.A.G. 
Carson, J.P.C. Kent, A.M. Bumett, The Roman 
Imperiál Coinage, Vol.X, London 1994, č.l7 

6. revers zlatého solidu, Arcadius, doba ražby 402, 
mincovna v Konstantinopoli, sedící Viktorie píše na 
štít XX/XXX; převzato z P.Grierson, Catalogue of Latě 
Roman Coins, Washington 1992, č. 237 

7. revers zlatého semissis, Justinián I, doba ražby 527 -
565, mincovna v Konstantinopoli, opis 
VICTORIAAVCCC, sedící Viktorie, nahá do pasu, 
píše XXXX na štít; převzato z A.Bellinger, Catalogue 
of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks 
Collection and in the Whittemore Collection, 
Dumbarton Oaks - Washington 1966, č. 17.1 

8. hodnota nejistá - zřejmě čtvrtina stnbrné siliquae, 
Justinián I., doba ražby 527 - 565, mincovna v Raveně, 
avers: busta císaře v profilu, opis DNIVSTIANNC; 
revers: hvězda ve věnci; převzato z A.Bellinger, 
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
Oaks Collection and in the Whittemore Collection, 
Dumbarton Oaks - Washington 1966, č.340.1 

9. bronzové decanummium, Justinián I., doba ražby 527 -
565, nejistá mincovna, avers: DNIVSTIANVSPPCf, 
frontálně vyobrazená busta císaře; revers: kříž a čtyři 
hvězdy; převzato z A.Bellinger, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č.366.1 

10. lehké stnbrné miliarensis, doba ražby 527 - 537, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: D N 
IVSTINIANVS P P AVG, busta císaře v profilu; 
revers: GLORIA ROMANORVM, stojící císař, okolo 
hlavy nimbus, hlava otočená doleva, v pravém poli 
hvězda; DOC I 26; 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0154.html 

XII Viktorie s křížem na pozdně římských mincích 
1. zlatý solidus, Pulcheria (sestra Theodosia II.), doba 

ražby 422 - 429, avres: AEPVLCHE ERIAAVS, 
ženská busta v profilu; revers: VOTT XX MVLTXXX, 
stojící Viktorie s křížem; převzato z P.Grierson, 
Catalogue of Latě Roman Coins, Washington 1992, 
Č.439 
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2. zlatý solidus, Theodosios II., doba ražby 423/4, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: 
DNTHEODOSIVSPFAVC, busta císaře ve VA pohledu; 
revers: VOT XX - MVLT XXX, stojící Viktorie držící 
dlouhý kříž; převzato z R.A.G. Carson, J.P.C. Kent, 
A.M. Burnett, The Roman Imperiál Coinage, Vol.X, 
London 1994, č.225 

3. zlatý solidus, Markianos, doba ražby 450 - 457, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: 
DNMARCIANVCPFAVC, busta císaře ve ^A pohledu; 
revers: VICTORIA-A AVGGG, stojící Viktorie držící 
dlouhý kříž, v pravém poli hvězda; převzato z R.A.G. 
Carson, J.P.C. Kent, A.M. Burnett, The Roman 
Imperiál Coinage, Vol.X, London 1994, č.510 

4. zlatý solidus, Leon L, doba ražby 457 - 474, mincovna 
v Soluni, avers: D N LEO PE-RPET AVG, busta císaře 
ve 3/4 pohledu; revers VICTORIA-A AVGGG, stojící 
Viktorie držící dlouhý kříž, v pravém poli hvězda; 
převzato z R.A.G. Carson, J.P.C. Kent, A.M. Burnett, 
The Roman Imperiál Coinage, Vol.X, London 1994, č. 
618 

5. zlatý solidus, Basiliskos, doba ražby 475 - 476, 
mincovna v Soluni, avers: DNBASILISCVSPPAVC, 
busta císaře ve ^A pohledu; revers: VICTORIA-A 
AVGGG, stojící Viktorie držící dlouhý kříž, v pravém 
poli hvězda; převzato z R.A.G. Carson, J.P.C. Kent, 
A.M. Burnett, The Roman Imperiál Coinage, Vol.X, 
London 1994,5.1010 

XIII barbarské ražby se jménem Justiniána v opisu 
1. zlatý solidus, vládce Athalarich, doba ražby 526 - 534, 

mincovna v Římě, ostrogótská ražba, avers: 
DNIVSTINI ANVSPFAVC, busta císaře ve ^A 
pohledu; revers: VICTOŘI AAVCCCA, COMOB, 
stojící Viktorie s křížem, MIB I, 37.28; převzato 
z P.Grierson a M. Blackbum, Medieval European 
Coinage, Cambridge 2000; č.122 

2. zlatý tremissis, vládce Athalarich, doba ražby 526 -
534, mincovna v Římě, ostrogótská ražba, avers: 
DNIVSTINI ANVSPFAVC, busta v profilu; revers: 
VICTORIAAVCVSTORVM, COMOC, hvězda 
v pravém poli; převzato z P.Grierson a M. Blackbum, 
Medieval European Coinage, Cambridge 2000; č.123 

3. mince o hodnotě půl-siliquae, vládce Athalarich, doba 
ražby 526 - 534, mincovna v Římě, ostrogótská ražba, 
avers: DNIVSTI NIANAVC, busta v profilu; revers: 
monogram Athalaricha, nahoře knž; převzato 
z P.Grierson a M. Blackbum, Medieval European 
Coinage, Cambridge 2000; č.125 
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4. čtvrtina stříbrné siliquae, vládce Theodahad, doba 
ražby 534 - 6, ostrogótská ražba, avers: 
DNIVS...NIANAVC, busta v profilu; revers: 
DN/THEODA/HATHVS/REX, převzato z P.Grierson 
a M. Blackbum, Medieval European Coinage, 
Cambridge 2000; č. 140 

5. stříbrná půl-siliqua, vládce Witigis, doba ražby 536 -
40, ostrogótská ražba, avers: DNIVSTI NIANAVC, 
busta v profilu; revers: DN/VVIT/ICES/RIX; převzato 
z P.Grierson a M. Blackbum, Medieval European 
Coinage, Cambridge 2000; č.152 

6. zlatý solidus, doba ražby 527 - 565, vizigótská ražba, 
avers: IVSTI INNANI, busta - typ vycházející ze y4 
busty; revers: VICTOFI AAVCCCN, Viktorie držící 
kříž zakončený christogramem; převzato z P.Grierson a 
M. Blackbum, Medieval European Coinage, 
Cambridge 2000; č. 191 

7. zlatá mince, doba ražby 527 - 565, vizigótská ražba, 
avers: CNIVSTNI lANPPAVC; revers: VICTORIA 
CVSTORVA, CONOB; převzato z P.Grierson a M. 
Blackbum, Medieval European Coinage, Cambridge 
2000; č. 192 

8. zlatá mince, doba ražby 527 - 565, vizigótská ražba, 
avers: CNIVSTNI--lAIIVIC; revers: VICT-AAIL, 
C-H-C; převzato z P.Grierson a M. Blackbum, 
Medieval European Coinage, Cambridge 2000; č.193 

9. zlatá mince, doba ražby 527 - 565, vizigótská ražba, 
avers: NIVSTINI ANVSPPAC; ; revers: VICTORIA 
AVSIORVN, CONOB; převzato z P.Grierson a M. 
Blackbum, Medieval European Coinage, Cambridge 
2000; Č.201 

10. zlatá mince, doba ražby 527 - 565, vizigótská ražba, 
avers: IIVDVIIIIIIHIIIIHI; revers: IIII-CVIIIPINVIV, 
OIIIIO; převzato z P.Grierson a M. Blackbum, 
Medieval European Coinage, Cambridge 2000; č.202 

11. zlatá mince, doba ražby 568 - 774, langobardská ražba, 
avers: DNIVSTINI ANVSPPAVI; REVERS: 
VICTORIA AVIVTORVM, CONOB; převzato 
z P.Grierson a M. Blackbum, Medieval European 
Coinage, Cambridge 2000, č.294 

12. stříbrná půl-siliqua, doba ražby 568 - 774, 
langobardská ražba, avers: DNIVSTIII ASIAVC; 
převzato z P.Grierson a M. Blackbum, Medieval 
European Coinage, Cambridge 2000, č.295 

13. zlatá mince, 6. století, merovejská ražba, avers: 
DNIVSTINI ANVSPFAVC; revers: 
VICTOŘI AAVCVS TORV, C N •; převzato 
z P.Grierson a M. Blackbum, Medieval European 
Coinage, Cambridge 2000, č.356 
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14. zlatá mince, 6. století, merovejská ražba, avers: 
DIIIVSTIIVIVIVIAIIVSPPAV; revers: VICTOATA 
ACIIVCIIOAI, NOC; převzato zP.Grierson a M. 
Blackbum, Medieval European Coinage, Cambridge 
2000, Č.359 

15. zlatý solidus, 6. století, imitace Justiniánovy ražby 
z oblasti „hedvábné stezky", zřejmě sasánovská ražba, 
avers: [...]TA[...]VSPPAV, císařova busta vyobrazena 
čelně, sféra s křížem v pravé ruce; revers: stojící 
Viktorie držící knž ; 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
723 63 & AucID=77&Lot= 1762 

XIV Viktorie a anděl s křížem na raně byzantských mincích 
1. zlatý solidus, Anastasius I, doby ražby 498 - 518, 

avers: D N ANASTA-SIVS PP AVC, busta císaře ve ^A 
pohledu; revers: VICTOŘI- A AVCCC, Viktorie držící 
kříž, v pravém poli hvězda; Sear 3, MIB 13-5; převzato 
z http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0003.html 

2. zlatý solidus, Anastasius I, doba ražby 498, mincovna 
v Konstantinopoli, avers: D N ANASTASIVS P P 
AVG, busta císaře ve ^A pohledu; revers: VICTORI-A 
AVGGG, stojící Viktorie držící labarum zakončené 
christogramem, hvězda v levém poli; převzato z 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0004.html 

3. zlatý solidus. Justin L, doba ražby 518 - 519, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: DN IVSTI NVS 
PP AV, busta císaře ve ^A pohledu; revers: VICTOŘI A 
AVCCC, stojící Viktorie držící kříž zakončený 
písmenem P; MIB I 2; převzato z 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0055.html 

4. zlatý solidus. Justin I, doba ražby 521/2 - 527; 
mincovna v Konstantinopoli, avers: DN IVSTI NVS 
PP AVI, busta císaře ve ^A pohledu; revers: VICTOŘI 
A AVCCC, čelně stojící anděl, v levé ruce drží globus 
s křížem, v pravé dlouhý kříž, v pravém poli hvězda; 
MIB I 3; převzato z 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0056.html 

5. zlatý solidus. Justin I, doba ražby 521/2 - 527; 
mincovna v Konstantinopoli, avers: D N IVSTI-NVS 
PP AVG, busta císaře ve ^A pohledu; revers: VICTORI-
A AVGGG H, čelně stojící anděl, v levé ruce drží 
globus s křížem, v pravé dlouhý kříž, v pravém poli 
hvězda; MIB 3. Sear 56; převzato z 
http://www.wildwinds.eom/coins/sb/sb0056.7.html 

XV solidy z doby Justiniána 
1. zlatý solidus, doba ražby 527 - 565, mincovna 

v Konstantinopoli, avers: DNIVSTINI ANVSPPAVC, 
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busta císaře ve ^^ pohledu, revers: VICTOŘI AAVCC; 
čelně stojící anděl, v pravici kříž, v levici globus s 
křížem; převzato z A.Bellinger, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č. 3 d 
zlatý solidus, doba ražby 527 - 565, mincovna 
v Konstantinopoli, avers: DNIVSTINI ANVSPPAVC, 
císař vyobrazen frontálně, v pravici drží sféru s křížem; 
revers: VICTOŘI AAVCC, čelně stojící anděl, v levici 
drží sféru bez kříže, v pravici dlouhý kříž, hvězda 
v pravém poli; převzato z A.Bellinger, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č.7.3 
zlatý solidus, doba ražby 527 - 565, mincovna 
v Konstantinopoli, avers: DNIVSTINI ANVSPPAVC, 
císař vyobrazen frontálně, v pravici drží sféru s křížem; 
revers: VICTOŘI AAVCC, čelně stojící anděl, v levici 
drží sféru bez kříže, v pravici dlouhý kříž, hvězda 
v pravém poli; převzato z A.Bellinger, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č.7.4 
zlatý solidus, doba ražby 534 - 545, mincovna 
vKarthágu, avers: DNIVSTINI ANVSPPAVI, císař 
vyobrazen frontálně, v pravici drží sféru s křížem; 
revers: VICTOŘI AAVCCC, čelně stojící anděl, 
v levici drží sféru s křížem, v pravici dlouhý kříž, 
hvězda v pravém poli; převzato z A.Bellinger, 
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
Oaks Collection and in the Whittemore Collection, 
Dumbarton Oaks - Washington 1966, 0,211 á 
zlatý solidus, doba ražby 538 - 546, mincovna v Římě, 
avers: DN IVSTINI ANVSPPAVC, císař vyobrazen 
frontálně, v pravici drží sféru s křížem; revers: 
VICTOR AAVCCC, , čelně stojící anděl, v levici drží 
sféru s křížem, v pravici dlouhý kříž, hvězda v pravém 
poli; převzato z A.Bellinger, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č. 318.a 
zlatý solidus, doba ražby 547 - 549, mincovna v Římě, 
avers: DN IVSTINI ANVSPPAAC, císař vyobrazen 
frontálně, v pravici drží sféru s křížem; revers: 
VICTOR AAVCCC, čelně stojící anděl, v levici drží 
sféru s křížem, v pravici dlouhý kříž, hvězda v pravém 
poli; převzato z A.Bellinger, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
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and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č.320e 

7. zlatý solidus, doba ražby 534 - 545, mincovna 
vKarthágu, avers: DNIVSTINI ANVSPPAVI, císař 
vyobrazen frontálně, v pravici drží sféru s křížem; 
revers: VICTOŘI AAVCCC, čelně stojící anděl, 
v levici drží sféru s křížem, v pravici dlouhý kříž, 
hvězda v pravém poli; převzato z A.Bellinger, 
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
Oaks Collection and in the Whittemore Collection, 
Dumbarton Oaks - Washington 1966, č.277a.2 

8. lehký solidus, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
DNIVSTINI ANVSPPAVI, císař vyobrazen frontálně, 
v pravici drží sféru s křížem; revers: VICTOŘI 
AAVCCC, čelně stojící anděl, v levici drží sféru bez 
kříže, v pravici dlouhý kříž, hvězda v pravém poli; 
převzato z A.Bellinger, Catalogue of the Byzantine 
Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the 
Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č. 10 

9. lehký solidus, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
DNIVSTINI ANVSPPAVI, císař vyobrazen frontálně, 
v pravici drží sféru s křížem; revers: VICTOŘI 
AAVCCC, čelně stojící anděl, v levici drží sféru bez 
kříže, v pravici dlouhý kříž, hvězda v pravém poli; 
převzato z A.Bellinger, Catalogue of the Byzantine 
Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the 
Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č.ll 

10. solidus, doba ražby 527 - 565, mincovna 
v Konstantinopoli, avers: DNIVSTINI ANVSPPAVC, 
císař vyobrazen frontálně, v pravici drží sféru s křížem; 
revers: VICTOŘI AAVCC, čelně stojící anděl, v levici 
drží sféru bez kříže, v pravici dlouhý kříž, hvězda 
v pravém poli; převzato z A.Bellinger, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č.7.1 

XVI Viktorie píšící na štít 
1. detail reliéfu z Traiánova sloupu, Viktorie píšící na štít, 

113 n.l., převzato z 
http ://www.union. edu/PUBLIC/AVADEPT/ogawad/sli 
destudy/ch_6/l 9.htm 

2. denár, Traianus, doba ražby 112-113 n.l., RIC II 287, 
převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
32559&AucID=36&Lot=1772 
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3. reversy dvou mincí, typ reversu používaný na mincích 
v 1. - 2. století, Viktorie flB/08; převzato zF.Schmidt 
- Dick, Typenatlas der rómischen Reichsprágung von 
Augustus bis Aemilianus, Wien 2003, str.l24/Tafel 54 

4. reversy dvou mincí, typ reversu používaný na mincích 
zpočátku 3. století, Viktorie f5B/04; převzato 
zF.Schmidt - Dick, Typenatlas der rómischen 
Reichsprágung von Augustus bis Aemilianus, Wien 
2003, str. 132/Tafel 59 

5. zlatý solidus, Gratianus, doba ražby 367 - 375, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: DN GRATIA -
NVS P F AVG, busta císaře v profilu; revers: 
VICTORIA AVGVSTORVM, sedící Viktorie píšící na 
štít VOT / V / MVL / X; RIC -. C 49; převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
171780&AucID=214&Lot=271 

6. zlatý solidus, Arcadius, doba ražby 403 - 408, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: DN ARCADIVS 
PF AVG, busta ve VA pohledu; revers: NOVA SPES 
REI PVBLICAE, sedící Viktorie píšící na štít 
XX/XXX, v levém poli hvězda; převzato z R.A.G. 
Carson, J.P.C. Kent, A.M. Bumett, The Roman 
Imperiál Coinage, Vol.X, London 1994, č.29 

7. zlatý semissis, Justinián I, doba ražby 527 - 565, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: DNIVSTINI 
ANVSPPAC, císařova busta v profilu; revers: 
VICTORIAAVCCC, sedící Viktorie píše na štít XXX; 
převzato z A.Bellinger, Catalogue of the Byzantine 
Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the 
Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966,5.17.2 

8. zlatý semissis, Justinián I., doba ražby 527 - 565, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: DNIVSTINI 
ANVSPPAC, císařova busta v profilu; revers: 
VICTORIAAVCCC, sedící Viktorie píše na štít, 
v pravém poh christogram; DOC I 18; MIB I 18; 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
105359&AucID=l 1 l&Lot=1805 

9. zlatý semissis, Justinián I, doba ražby 527 - 565, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: D N IVSTINI-
ANVS PP AVG, císařova busta v profilu; revers: 
VICTORIA AVGGG, , sedící Viktorie píše na štít, 
v pravém poli málo zřetelný christogram; MIBE 18; 
převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
113731&AucID=128&Lot=3130 

10. zlatý semissis, Justinián L, doba ražby 527-565, 
mincovna v Konstantinopoli, DNIVSTINI 
ANVSPPAC, císařova busta v profilu; revers: 
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VICTORIAAVCCC, , sedící Viktorie píše na štít, 
v pravém poli chrístogram; DOC 17; převzato 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
83288&AucID=89&Lot=2133 

11. zlatý semissis, Justinián L, doba ražby 527-565, 
mincovna v Konstantinopoli, DNIVSTINI 
ANVSPPAC, císařova busta v profilu; revers: 
VICTORIAAVCCC, , sedící Viktorie píše na štít, 
v pravém poli chrístogram; DOC 18; 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
12849&AucID=ll&Lot=1314 

12. zlatý semissis, Justinián I, doba ražby 527 - 565, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: DNIVSTINI 
ANVSPPAC, císařova busta v profilu; revers: 
VICTORIAAVCCC, , sedící Viktorie píše na štít, 
v pravém poli christogram; MIB 109, 17; 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
18297& AucID= 17&Lot=466 

XVII Viktorie držící věnec a sféru s křížem 
1. reversy čtyř mincí, typ reversu používaný na mincích 

v 1. - 3. století, Viktorie f2A/02; převzato z F.Schmidt 
- Dick, Typenatlas der rómischen Reichsprágung von 
Augustus bis Aemilianus, Wien 2003, str.l24/Tafel 55 

2. reversy dvou mincí, typ reversu používaný na mincích 
ve 2. století, Viktorie f2A/04 a f2A/05; převzato 
z F.Schmidt - Dick, Typenatlas der rómischen 
Reichsprágung von Augustus bis Aemilianus, Wien 
2003, str.l24/Tafel56 

3. zlatý tremissis, Honorius, doba ražby 395 - 423, 
mincovna v Miláně, avers: císařova busta v profilu; 
revers:VICTOŘI - ROMANORVM, Viktorie kráčející 
doleva, v pravici drží věnec, v levici větvičku; převzato 
z R.A.G. Carson, J.P.C. Kent, A.M. Burnett, The 
Roman Imperiál Coinage, Vol.X, London 1994, č.1203 

4. zlatý tremissis, Theodosius II., doba ražby po 420, 
avers: DNTHEOSOIVSPFAVC, busta císaře v profilu; 
revers: VICTORIA - ROMANORVM, Viktorie 
kráčející směrem doleva, v pravici drží věnec, v levici 
větvičku, v levém poli christogram, v pravém hvězda; 
převzato z R.A.G. Carson, J.P.C. Kent, A.M. Burnett, 
The Roman Imperiál Coinage, Vol.X, London 1994, 
Č217 

5. zlatý tremissis, Anastasius, doba ražby 491 - 518, 
avers: DN ANASTA-SIVS PF AVG, busta císaře 
v profilu; revers: -AVGVSTORV, Viktorie kráčející 
doprava, v pravici drží věnec, v levici sféru s křížem; 
MIB 12; 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0008.html 
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6. zlatý tremissis, Justin L, doba ražby 518 - 527, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: 
DNIVSTINVSPPAV, busta císaře v profilu; revers: 
VICTORIA AVGVSTORI, Viktorie držící věnec a 
sféru s křížem, hlava otočená doleva, hvězda v pravém 
poli; DOC I 4; převzato z 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0058.html 

7. zlatý tremissis, Justinián I, doba ražby 527 - 565, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: DNIVSTINI 
ANVSPPAC, busta císaře v profilu; revers: 
VICTORIAAVCVSTORVM, Viktorie kráčející 
směrem doprava, hlava otočená doleva, v pravici drží 
věnec, v levici sféru s křížem, v pravém poli hvězda; 
převzato z A.Bellinger, Catalogue of the Byzantine 
Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the 
Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č. 19.1 

8. zlatý tremissis, Justinián I., doba ražby 540 - 546, 
mincovna v Římě, avers: DNIVSTINIANVS..., busta 
císaře v profilu; revers: VICTORIAAVCVSTORVM, 
Viktorie kráčející směrem doprava, hlavu otáčí doleva, 
v jedné ruce drží věnec, ve druhé sféru s křížem, v poli 
není hvězda; MIB N 36; převzato z 
http://www.wildwinds.com/coins/byz/justinian_I/MIB_ 
N36.jpg 

9. mince o hodnotě půl tremissu, Jutsinián I, doba ražby 
527 - 565, mincovna v Konstantinopoli, avers: D N 
IVSTINI ANVS PP AVG, busta císaře v profilu; 
revers: VICTOŘI AVGVSTORVM, Viktorie kráčející 
doprava, hlava otočená doleva, v pravici drží věnec, 
v levici s sféru křížem, v pravém poli špatně zřetelná 
hvězda; převzato z 
http://www.wildwinds.com/coins/byz/justinian_I/Sear_ 
145cf.jpg 

10. zlatý tremissis , Justinián I, doba ražby 527 - 565, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: D N IVSTINI 
ANVS PP AVG, busta císaře v profilu; revers: 
VICTOŘI AVGVSTORVM, Viktorie kráčející 
doprava, v pravici drží věnec, v levici sféru s křížem, 
hvězda v pravém poli; MIB I 19; převzato z 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0145.1 .txt 

11. zlatý tremissis, Justinián I, doba ražby 527 - 565, 
mincovna v Konstantinopoli, avers: D N IVSTINI 
ANVS PP AVG, busta císaře v profilu; revers: 
VICTOŘI AVGVSTORVM, Viktorie kráčející 
doprava, v pravici drží věnec, v levici sféru s křížem, 
hvězda v pravém poli; DOC I 19; 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0145.html 
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12. zlatý tremissis, popis tentýž jako u obrázku 11, 
převzato z 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0145.14.jpg 

13. zlatý tremissis, Justinián I, doba ražby 553 - 565, 
mincovna v Karthageně, avers: D N IVSTINIANVS P 
P AC, císařova busta v profilu; revers: VICTORI-
AVCVST, Viktorie kráčející doprava, v pravici drží 
věnec, v levici sféru s křížem; DOC I 376; 
http://www.wildwinds.com/coins/sb/sb0343.html 

XVIII Viktorie na reversech Justiniánových solidů 
1. zlatý solidus, Justinián I, doba ražby 527 - 565, 

mincovna v Soluni, avers: D N IVSTINI - ANVS P P 
AVC, busta císaře ve y4 profilu; revers: VICTOŘI - A 
AVCCC / CONOB, stojící Viktorie s křížem, hvězda 
vlévám poli; Sear 173 A, MIBE 21; převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
77670& AucID=81 &Lot=617 

2. zlatý solidus, Justinián I, doba ražby 527-542, 
mincovna v Soluni, avers: D N IVSTINI - ANVS P P 
AVC, busta císaře ve y4 pohledu; revers: VICTOŘI - A 
AVCCC / CONOB, stojící Viktorie držící v pravici 
kříž; Sear 173 A, MIBE 21; převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
523 84& AucID=54&Lot=875 

3. zlatý solidus, Justinián I, doba ražby 527 - 542, 
mincovna v Soluni, avers: D N IVSTINI - ANVS P P 
AVC, busta císaře ve y4 pohledu; revers: VICTOŘI - A 
AVCCC / CONOB, stojící Viktorie držící v pravici 
kříž; Sear 173 A, MIBE 21; převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
40428&AucID=43&Lot=952 

4. zlatý solidus, Justinián I, doba ražby 527 - 565, 
mincovna v Soluni, avers: DN IVSTINIANVS PP 
AVG, busta císaře ve y4 pohledu; revers: VICTORIA 
AVGGG / CONOB, stojící Viktorie držící v pravici 
kříž; MIBE 20; převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
34861&AucID=38&Lot=734 

XIX slonovina Barberini, 1. polovina 6. století, převzato z 
http://cartelfi'.louvre.fi'/cartelfi'/visite?srv=car_not_fi'ame&idNotice=6397 

XX follidy v Justiniánově době 
1. bronzový follis, mincovna v Konstantinopoli, avers: 

DNIVSTINI ANVSPPAVC; revers: M, nad ním kříž, 
nalevo i napravo hvězda; převzato z A.Bellinger, 
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
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Oaks Collection and in the Whittemore Collection, 
Dumbarton Oaks - Washington 1966, č.30a 
bronzový follis, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
DNIVSTINI ANVSPPAVC; revers: M, nad ním kříž, 
nalevo i napravo hvězda; převzato z A.Bellinger, 
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
Oaks Collection and in the Whittemore Collection, 
Dumbarton Oaks - Washington 1966, č.29 b.l 
bronzový follis, mincovna v Konstantinopoli, avers: 
DNIVSTINI ANVSPPAVC; revers: M, nad ním kříž, 
nalevo i napravo hvězda; převzato z A.Bellinger, 
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
Oaks Collection and in the Whittemore Collection, 
Dumbarton Oaks - Washington 1966, č.31 b.l 
bronzový follis, doba ražby 533 - 537, mincovna 
v Antiocheji, avers: DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta 
císaře v profilu; revers: M, nad ním kříž, v pravém poli 
hvězda, dole A; převzato z A.Bellinger, Catalogue of 
the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č.210 a.l 
follis, doba ražby 538/9, mincovna v Konstantinopoli, 
avers: DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta císaře čelně; 
revers: M, nad ním kříž, v levém poli ANNNO, 
v pravém XII; převzato z A.Bellinger, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č.37a2 
follis, doba ražby 538/9, mincovna v Konstantinopoli, 
avers: DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta císaře čelně; 
revers: M, nad ním kříž, v levém poli ANNNO, 
v pravém XII ; převzato z A.Bellinger, Catalogue of 
the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, 38 b.l 
follis, doba ražby 542/3, mincovna v Konstantinopoli, 
avers: DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta císaře čelně; 
revers: M, nad ním kříž, v levém poli ANNNO, 
v pravém znak pro rok; převzato z A.Bellinger, 
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
Oaks Collection and in the Whittemore Collection, 
Dumbarton Oaks - Washington 1966, 41 e.2 
follis, doba ražby 545/6, mincovna v Konstantinopoli, 
avers: DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta císaře čelně; 
revers: M, nad ním kříž, v levém poli ANNNO, 
v pravém znak pro rok; převzato z A.Bellinger, 
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
Oaks Collection and in the Whittemore Collection, 
Dumbarton Oaks - Washington 1966, 44 a.l 
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9. follis, doba ražby 538/9, mincovna v Nikomédii, avers: 
DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta císaře čelně; revers: 
M, nad ním kříž, v levém poli ANNISfO, v pravém XII; 
převzato z A.Bellinger, Catalogue of the Byzantine 
Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the 
Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, 115 b.l 

10. folhs, doba ražby 539/40, mincovna v Nikomédii, 
avers: DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta císaře čelně; 
revers: M, nad ním kříž, v levém poli ANNNO, 
v pravém XIII; převzato z A.Bellinger, Catalogue of 
the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č.117 a.2 

11. follis, doba ražby 542/3, mincovna v Nikomédii, avers: 
DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta císaře čelně; revers: 
M, nad ním kříž, v levém poli ANNNO, v pravém znak 
pro rok; převzato z A.Bellinger, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č. 121.1 

12. folhs, doba ražby 551/2, mincovna v Kyziku, avers: 
DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta císaře čelně; revers: 
M, nad ním kříž, v levém poli ANNO, v pravém znak 
pro rok; převzato z A.Bellinger, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č. 177b 

13. folhs, doba ražby 551/2, mincovna v Kyziku, avers: 
DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta císaře čelně; revers: 
M, nad ním kříž, v levém poli ANNO, v pravém znak 
pro rok; převzato z A.Bellinger, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, Č.177a 

14. folhs, doba ražby 529 - 533, mincovna v Antiocheji, 
avers: DNIVSTINI ANVSPPAV, sedící císař 
vyobrazen čelně, na hlavě diadém, v pravé ruce žezlo; 
revers: M, nad ním kříž, pod ním B, v levém poli 
hvězda; převzato z A.Bellinger, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č. 206 b.l 

15. folhs, doba ražby 537, mincovna v Římě, avers: 
DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta císaře v profilu; 
revers: M, nad ním kříž, v pravém poli kříž, v levém 
poli hvězda, vše je ve věnci; převzato z A.Bellinger, 
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
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Oaks Collection and in the Whittemore Collection, 
Dumbarton Oaks - Washington 1966, 321 a.2 

16. follis, doba ražby 538 - 544, mincovna v Římě, avers: 
DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta císaře v profilu; 
revers: M, nad ním kříž, v pravém poli kříž, v levém 
poli hvězda, vše je ve věnci; převzato z A.Bellinger, 
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
Oaks Collection and in the Whittemore Collection, 
Dumbarton Oaks - Washington 1966, č.322.3 

17. follis, doba ražby 527 - 565, mincovna v Saloně, avers: 
IVSTIN...ANNVSPPA, revers: M, nad ním kříž; 
převzato z A.Bellinger, Catalogue of the Byzantine 
Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the 
Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č.358.2 

18. folhs, doba ražby 541 - 542, mincovna vNikomédii, 
avers: D N IVSTINI-ANVS PP AVG, čelní vyobrazení 
císaře; revers: M, nad ním kříž, v pravém poli ANNO, 
v levém znak pro rok; převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
113740&AucID=128&Lot=3139 

XXI frontální portréty na římských mincích 
1. avers aureu, Licinius, doba ražby 321 - 322, mincovna 

v Nikomédii, opis LICINIVS AVG OB D V FILU SVI; 
převzato z 
http://www.coinarchives.eom/a/lotviewer. php?LotID= 
17173 6& AucID=214&Lot=227 

2. avers solidu, Valentinianus III., doba ražby 430 - 455, 
čelně vyobrazená císařovna; převzato z R.A.G. Carson, 
J.P.C. Kent, A.M. Bumett, The Roman Imperiál 
Coinage, Vol.X, London 1994, č.2016 

3. avers solidu, Valentinianus III., doba ražby 430 - 455, 
čelně vyobrazený císař; převzato z R.A.G. Carson, 
J.P.C. Kent, A.M. Bumett, The Roman Imperiál 
Coinage, Vol.X, London 1994, 2017 

4. avers solidu, Valentinianus III., doba ražby 430 - 445, 
mincovna v Raveně, čelně vyobrazená císařovna; 
převzato z R.A.G. Carson, J.P.C. Kent, A.M. Burnett, 
The Roman Imperiál Coinage, Vol.X, London 1994, 
2023 

5. avers solidu, Honorius, doba ražby 422, čelně 
vyobrazený císař; převzato z R.A.G. Carson, J.P.C. 
Kent, A.M. Bumett, The Roman Imperiál Coinage, 
Vol.X, London 1994, 1330 

XXII drobné mince v Justiniánově období 
1. půl-follis, AE, doba ražby 529 - 533, mincovna 

v Antiocheji, avers: DNIVSTINI ANVSPPAVC, sedící 
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císař, v pravici drží žezlo; revers: K, v levém poli kříž 
se zkratkou mincovny, v pravém poli F; převzato z 
A.Bellinger, Catalogue of the Byzantine Coins in the 
Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore 
Collection, Dumbarton Oaks - Washington 1966, č. 
208.2 
33 nummi, doba ražby 538 - 565, mincovna 
v Alexandrii, avers: DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta 
císaře vyobrazená čelně, v pravici drží sféru s křížem, 
v pravém poli kříž, štít se zobrazením jezdce; revers: 
AT, nad písmeny kříž; převzato z A.Bellinger, 
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
Oaks Collection and in the Whittemore Collection, 
Dumbarton Oaks - Washington 1966, č.273.3 
12 nummi, doba ražby 527 - 565, mincovna 
v Alexandrii, avers: DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta 
císaře vyobrazená v profilu; revers: I B, mezi písmeny 
křížek; převzato z A.Bellinger, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č. 274.6 
6 nummi, doba ražby 527 - 565, mincovna 
v Alexandrii, avers: DNIVSTINI ANVSPPAVC, busta 
císaře vyobrazená v profilu; revers: S; převzato z 
A.Bellinger, Catalogue of the Byzantine Coins in the 
Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore 
Collection, Dumbarton Oaks - Washington 1966, 
č.275.4 
půl-siliqua, doba ražby 527 - 565, mincovna v Římě, 
avers: DNIVSTI NIANAVC, busta císaře v profilu; 
revers: christogram ve věnci; převzato z A.Bellinger, 
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
Oaks Collection and in the Whittemore Collection, 
Dumbarton Oaks - Washington 1966, č. 338.2 
půl siliqua, doba ražby 527 - 565, mincovna v Římě, 
avers: DNIVSTI NIANAVC, busta císaře v profilu; 
revers: kříž; převzato z A.Bellinger, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č. 337.3 
pentanummium, doba ražby 538 - 544, mincovna 
v Římě, avers: DNIVSTI NVSPP, busta císaře 
v profilu; revers: V ve věnci; převzato z A.Bellinger, 
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
Oaks Collection and in the Whittemore Collection, 
Dumbarton Oaks - Washington 1966, č. 327.1 
pentanumium, doba ražby 538 - 542, mincovna 
v Konstantinopoli, avers: DNIVSTINI ANVSPPAVC, 
busta císaře v profilu; revers: E, v pravém poli A; 
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převzato z A.Bellinger, Catalogue of the Byzantine 
Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the 
Whittemore Collection, Dumbarton Oaks -
Washington 1966, č.96 a.3 

XXIII detaily oděvů a diadémů na drobných mincích 
1. styly drapérie na reversech bronzových mincí ražených 

v Soluni; převzato z D.M. Metcalf, The Copper 
Coinage of Thessalonica under Justinian I, Wien 1976, 
str.22 

2. styly diadémů a provedení vlasů na aversech 
bronzových ražeb v Soluni; převzato z D.M. Metcalf, 
The Copper Coinage of Thessalonica under Justinian I, 
Wien 1976, str. 24 

XXIV diadémy na sochách v pozdně římském umění 
1. porfyrová hlava tetrarchy z Romuliana, 300 n.l.; 

převzato z Jas Elsner, Imperiál Róme and Christian 
Triumph, Oxford University Press 1998, str. 63 

2. mramorová hlava císaře, konec 4. - začátek raného 5. 
století, Konstantinopol; převzato z Jas Elsner, Imperiál 
Róme and Christian Triumph, Oxford University Press 
1998, str. 59 

3. detail hlavy kolosální bronzové sochy císaře, 3.55 m, 
Barletta (z Konstantinopole), doba vzniku: Valentinian 
I. (364 - 375) - Markiános (450 - 7); převzato z Jas 
Elsner, Imperiál Róme and Christian Triumph, Oxford 
University Press 1998, str. 77 

XXV Slonovinový diptych Ancia Petronia Proba, konsula r.406 n.l. z Říma, 
na slonovině zobrazen císař Honorius; převzato z Jas Elsner, Imperiál Róme 
and Christian Triumph, Oxford University Press 1998, str.84 

XXVI Mozaika ze San Vitale, Justinian se svou družinou; převzato 
http://www.udel.edu/ArtHistory/CourseGallery/pages/JustinianSV.html 
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Přílohy 





Konstantin I. 
situace okolo r.325 n. 

II 

solídus 

semissis 

mílíarensis 
síliqua n. 
keration 
nummus 

I n. follis 

Anastasios 
situace okolo r. 500 n.l 

solídus I 

zlato 4.55 g 

zlato 2.25 g 

stříbro 4.55g 
stříbro 2.27g 

slitina 3.05 g 

2 semisses 
12 miliarenses 
24 siliquae nebo keratia 
240 nummi nebo folles 
6 000 denarii communes 
6 miliarenses 
12 siliquae 
2 siliquae nebo keratia 

I ř zlato 4.55g 2 semisses 
3 tremisses 
24 siliquae n. keratia 
420 folles 
6 000 nummi 

semissis 
tremissis 
miliarensis 
siliqua n. ^^M 
keration 

zlato 
zlato 
stříbro 

1 stříbro 

2.25g 
1.52g 
4.55g 
2.27g 

= 12 siliquae n. keratia 
= 8 siliquae n. keratia ^ ^ ^ ^ ^ | 
= 2 siliquae nebo keratia 

^^^^^^^1 
bronz 8.5g 40 bronzových nummi 

Herakleios 
situace okolo r.620 n.l. 

|Solidu n. 
nomisma ^ ^ 

tremissis 
i_hexagrammon 
follis 

zlatý 

stříbro 
stříbro 
bronz 

4.55g 

6.82g 

9g 

3 tremisses 
12 hexagramma 
352 bronzových folles 
4 hexagramma 
24 bronzových folles 

Folles ] 
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