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Anotace 

   Práce pojednává o život ě a vlád ě císa ře Justiniána I. 

Věnuje se také zm ěnám, které v pr ůběhu své vlády u činil tento 

císa ř. 

   Zmi ňuje Justinovo a Justiniánovo putování za prací, kte ré 

uskute čnili do m ěsta Konstantinopolem, kde se Justinovi 

podařilo z nevzd ělaného vojenského velitele dostat až na 

císa řský tr ůn. Justiniánova cesta k moci i dosažení 

odpovídajícího vzd ělání byla p ředevším díky jeho strýci zna čně 

jednodušší. 

   Pozvolna probereme Justinián ův soukromý i císa řský život, 

jeho rozsáhlou aktivitu v oblasti zákonodárství a s tátní 

správy. Nelze opomenout také jeho bohatou stavitels kou 

činnost. 

   Poukážeme na p řírodní katastrofy a jiné komplikace, které 

Konstantinopol postihly v pr ůběhu císa řovy vlády. 

   Justinián je rovn ěž proslulý zna čnou stavební aktivitou, na 

které je p ěkně patrný rozmach a vývoj byzantského um ění 

v celém pr ůběhu v ěků, a ť již se jedná o mozaiky, specifickou 

architekturu či ikonomalbu. Proto se dále práce v ěnuje 

byzantskému um ění, které práv ě za této epochy dosahuje svého 

nejv ětšího rozkv ětu. 

   Cílem práce je p řiblížit čtená ři život a dílo císa ře   

Justiniána I., stejn ě tak um ění, které v Justiniánské é ře 

dosáhlo svého zlatého v ěku a jako jehož d ůkaz nelze opomenout 

proslulý Konstantinopolský chrám Hagia Sofia. 

 

Klí čová slova 

Justinián, císa ř, vládce, zákon, Konstantinopol, st ředov ěk, 

byzantské um ění, architektura, mozaika, ikona, Hagia Sofia, 

chrám.  

 



 

 

Annotation 

   The work deals with the life, reign of Emperor J ustinian I. 

He also changes that during his government has made  this 

emperor. 

   It mentions Justin's and Justinian's journey for  a new job 

in the city of Constantinopole and where Justin man aged to 

become from an uneducated military commander to an emperor. 

Justinian's path to power and achievement of a good  education 

in contrast was simpler.  

   Slowly, Justinian's personal and imperial life w ill be 

discussed as well as his extensive activities in th e field of 

law and certainly it cannot be unmentioned his exte nsive 

building activity. 

   It refers to natural disasters and other complic ations that 

affected Constantinople during the Emperor's govern ment. 

   Justitian is known for extensive bulding activit y on which 

can be seen the evolution of Byzantine art. Whether  it is a 

mosaic, specific type of architecture or iconic art . 

Therefore, furthermore work devoted to Byzantine Ar t that just 

for that era achieves its heyday. 

   The aim is to familiarize the reader with the li fe and work 

of the Emperor Justinian I, as well as art that in Justinian's 

era reached its golden age. As the evidence one can not omit 

not to mention the famous Hagia Sophia of Constanti nople. 

 

Keywords 

   Justinian, emperor, sovereign, law, Constantinop le, Middle 

Ages, Byzantine Art, architecture, mosaics, icon, H agia Sofia, 
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ÚVOD 

 

   Tato bakalá řská práce pojednává o císa ři Justiniánovi 

Velikém a jeho život ě. P římo se dotýká rovn ěž um ění jeho doby 

především v návaznosti na chrám Hagia Sofia 1 a jeho d ějiny. 

Snažila jsem se postihnout nejd ůležit ější aspekty císa řových 

počin ů a událostí, které provázely Justinián ův život a vládu  

a staly se významným mezníkem d ějin. Konkrétn ě dále rozebírám 

Justiniánovy mocenské ideály spojené s vále čnou politikou. 

Hojnou činnost v oblasti zákonodárství a stavitelství, díky  

čemuž došlo k velikému rozmachu v oblasti um ění, 2 které se 

projevuje vznikem nových prvk ů a technik.     

   Justiniánova epocha úzce souvisí s grandiózními událostmi, 

píšícími historii. Proto stejn ě tak jako každému panovníkovi, 

který má za svým jménem p řídomek Veliký, se ani Justiniánovi 

nepřipisuje náhodou. Zasloužil se o n ěj svými velkolepými 

činy, které provázejí prakticky celé jeho mnohaleté působení 

na císa řském tr ůně. Jeho panovnická iniciativa aj. úkony 

ovlivnily nejen Byzantskou říši na mnoho dalších staletí.    

   Práce je roz člen ěna na t ři hlavní kapitoly, které jsou dále 

člen ěny na p říslušné podkapitoly. V první kapitole je shrnut 

život císa ře Justiniána a to chronologicky po čínaje 

okolnostmi, za jakých p řišel se svým strýcem Justinem do 

Byzantské říše. Popisuje jak se postupn ě dostali až k nejvyšší 

moci a další následné faktory. Typickým mezníkem je  

Justiniánovo silné k řesťanské smýšlení. Pro Justinián ův 

rodinný život nebylo možné opomenout s ňatek s Theodorou.   

                                                           
1  Chrám Boží Moudrosti p ředstavuje prostor, kde dochází k d ůležitým 
událostem, mimo liturgie je to konání r ůzných spole čenských událostí jako 
sv ěcení biskup ů. Lze zmínit též žehnání ud ělované císa řům ujímajícím se 
vlády.  
2  Byzantské výtvarné um ění vzniklo v návaznosti na ran ě k řesťanské um ění. 
Nejstarší byzantskou památkou je malí řská výzdoba v Ravenn ě. V architektu ře 
se vyvinul nový dispozi ční typ byzantské kupolové stavby vycházející 
z archetypu trojlodní baziliky s p ěti kupolemi mezi rameny vepsaného k říže. 
Charakteristická je mozaiková výzdoba a rostoucí zá jem o tvorbu ikon.  
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   Jelikož m ěl císa ř Justinián siln ě vštípenou ideu obnovy 

původního velkého impéria jakým byla Římská říše, 3 jsou zde 

zmín ěny i jeho vále čné aktivity a p ůsobení na právní aparát 

státu, díky kterým se mu poda řilo nakonec této své p ředstavy 

dosáhnout. Jako jeden z dalších císa řů4 se do d ějin 

nesmazateln ě zapsal vydáním Corpus iuris civilis - souboru 

starších, restaurovaných, či zcela nov ě p řidaných zákon ů, 

které se p římo týkají p ředevším náboženského života 

spole čnosti. 

   Ke své práci jsem použila standardní, dostupné, odborné 

publikace a postupovala deskriptivní metodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Latinsky Imperium Romanum p ředstavovala tehdy nebývalé impérium v n ěmž 
docházelo k rozvoji kultury, um ění a obchodu. Pojem byl zpo čátku chápán 
spíše abstraktn ě jako výraz ozna čující sféru moci římského národa, pozd ěji 
však již i konkrétn ě zna čil vymezení hranic.  
4 P řed ním vládl Hadrián (Edictum praetoriis). Konstant in I. a Licinius 
(Edictum Mediolanense). Theodosius II. (Codex Theod osianus). Na 
Justiniánovu kodifikaci římského práva navazuje Gratianus (Decretum 
Gratiani), Řehoř IX. (Liber extra)   a Bonifác VIII. (Liber sextus) .  
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1.  JUSTINIÁN I. VELIKÝ – ŽIVOT A DÍLO 

 

   Období, po které trvala vláda císa ře Justiniána, má 

st ěžejní význam. Práv ě císa řova osoba p ředstavuje spojení 

vlády mezi státem a církví. 5 Justinián vynakládá veškeré své 

úsilí, aby dal dohromady r ůzné zákony. Jeho cíl je vyšší než 

vydání díla samo o sob ě, mnohé jeho prohlášení jsou tak 

komplikovaná, že bychom o nich mohly publikovat dal ší 

ro čníkovou práci. Zam ěřím se zde v kone čném d ůsledku tedy na 

to, co považuji z mého pohledu za charakteristické a d ůležité.  

   Justiniánova osoba je s k řesťanstvím spjata t ěsněji, než 

tomu bylo u n ěkterých jiných panovník ů. Jeho iniciativa se 

také vyzna čuje snahou o obnovu p ůvodního rozsahu Římské říše. 

Jeho konkrétním zám ěrem bylo dovršit vnit řní výstavbu 

rozší řeného k řesťanského císa řství ve sm ěru jenž zahájil již 

Konstantin I. 6 

   V období jeho panovnického p ůsobení se zárove ň p ředstavují 

ve vykrystalizované podob ě základy byzantské civilizace, jako 

je zákonodárná soustava, jejíž d ůsledky se odráží nejen       

v oblasti státní správy. 7 Utvá ří ucelený právní systém, 

politické a sociální teorie státu a v ůbec celou oficiální 

                                                           
5 „A č byl korunován konstantinopolským patriarchou. Po k orunovaci už je 
vnímán jako spojený s Kristem. Korunova ční akt z n ěho v podstat ě u činí 
Božího nám ěstka na zemi, čímž se na n ěho p řenáší nejvyšší kn ěžství. Tudíž 
jako ši řitel a ochránce církve a čistého u čení je podoben apoštol ům, je 
isapostolos.” ŘÍ ČAN, Rudolf . Dvanáct století církevních d ějin . Praha: 
KALICH, 2008, str. 174.  
6 Svatý Konstantin byl roku 306 římským císa řem. Uzákonil k řesťanství jako 
státem uznávané náboženství. Založil nové hlavní m ěsto říše na východ ě, 
které pojmenoval Konstantinopol. Založil baziliku S vatých apoštol ů a 
zapo čal stavbu baziliky Hagia Sophia a baziliky Božího m íru.  
7 Zákony usnesené církví (kánones) prohlásil císa ř za stejn ě d ůležité jako 
zákony státní (nomoi). Tato syntéza je patrná z obo u sm ěr ů. Císa ř si 
nárokoval právo svolávat posvátné synody a dávat cí rkvi zákony. Rovn ěž dbal 
na to, aby ob čanské státní zákony byly v souladu s k řesťanstvím. D ůraz byl 
kladen zejména na kánony prvních čty ř všeobecných synod ů. O jejich 
uspo řádání se p ředevším zasloužil, stejn ě jako o uspo řádání dále 
zmi ňovaného Codex Justinianus, antiochijský presbyter J an III. 
Scholasticus, který v této činnosti pokra čoval i poté, co byl zvolen 
Konstantinopolským patriarchou. Následn ě pak kolem roku 600 jsou kánones a 
nomoi zpracovány do jednoho celku, čímž dávají základ pozd ější sbírce 
zákon ů, zvané Nomokánon .  
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ideologii. 8 Všechny tyto zm ěny mají silný vliv i na projevy 

týkající se kulturního prost ředí ob čanské spole čnosti. 

   Rozvoj je patrný rovn ěž v literatu ře9 i na poli architektury     

a výtvarného um ění 10, jež pro mnohé jiné národy tehdy          

i v pozd ějších staletích nep řestávají být vzorem. Tyto faktory 

vypovídaj  o skute čnosti, že je toto období obdobím obrovského 

byzantského mocenského vzr ůstu. 11 

 1.1. Život císa ře Justiniána 

 

  Díky dochovaným pramen ům je nám nabízena možnost ud ělat si 

poměrn ě ucelenou p ředstavu o Justiniánov ě život ě, 12 od po čátku 

jeho spoluvlády s Justinem I., p řes pr ůběh císa řova bezmála 

čty řicetiletého p ůsobení u moci, až po jeho smrt.     

 

1.1.1.  Císa řský život 

 

    Justinián I., vlastním jménem Flavius Petrus Sa bbatius 

Justinianus 13 (cognomen Justinián p řejímá až ve chvíli kdy je 

                                                           
8 Kterou p ředstavuje císa řova snaha o správné a jednotné u čení spojované s 
církví.  
9 Zde vyniká p ředevším hojná mnišská literární činnost, kterou p ředně 
reprezentuje literatura mystická. V ětšina spis ů byla psána v obecné 
řečtin ě, tzv. koiné( řecky ἡ κοινὴ διάλεκτος). Řadíme sem legendy a zbožné 
oslavné životopisy svatých. Sepisovaly se výroky Ot ců, tzv. chréseis nebo 
např. exegetické komentá ře k Písmu. Dále mezi tato díla pat ří kronika Jana 
Malaly (zachycující d ějiny od po čátku sv ěta do roku 563). Jan z Efezu se 
svými Commentarii de beatis orientalibus (pojednává  o život ě monofyzitských 
mnich ů. P ůvodn ě psána syrsky, p řeložena do latiny). Leimónarion a Pratum 
spirituale (obsahují vypráv ění o řeholnících). Jejich autorem je Jan Mosch ů 
(syn Mosch ův † 619). Srv. ŘÍ ČAN, Rudolf . Dvanáct století církevních d ějin . 
Praha: KALICH, 2008, str. 181.  
10 Které pojí p ředevším náboženský význam.  
11 Srv. STRAYER, Joseph R. Dictionary of the Modele Ages . Volume 7. NEW 
YORK: Charles scriber´s sons, 1985, str. 201.  
12 P ředevším významný byzantský historik a u čenec Prokopios z Kaisareie (asi 
500  - asi 565). Autor spis ů: Knihy o válkách (p ůvodn ě sedm knih o 
byzantsko -perských, byzantsko - vandalských a byza ntsko - ostrogótských 
válkách vedených za vlády císa ře Justiniána ). O stavbách (oslavn ě lí čí 
Justiniánovu stavitelskou iniciativu. Napsána pravd ěpodobn ě mezi lety 558-
559). Tajná historie, též známá pod názvem Anekdota  (utajovaná fakta ze 
života císa ře Justiniána, z logických d ůvod ů ve řejn ě vydaná až v dob ě 
pozd ější).  
13 STRAYER, Joseph R. Dictionary of the Modele Ages . Volume 7, NEW YORK: 
Charles scriber´s sons, 1985, str. 201.  
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adoptován Justinem 14), byl panovníkem o kterém Mischa Meier ve 

své monografii právem hovo ří 15 jako o siln ě k řesťansky 

smýšlejícím císa ři, který provedl výrazné zm ěny i v oblasti 

náboženské politiky (v níž m ěl zálibu).  

   Po neúsp ěšných snahách p ředchozích panovník ů se „ Až 

Justinovi a Justiniánovi poda řilo v roce 519 obnovit církevní 

jednotu mezi Východem a Západem.” 16 Justiniánovi kroky m ělo 

s kone čnou platností potvrdit svolání 5. všeobecného sn ěmu 

roku 553 do Konstantinopole. Záv ěrem sn ěmu byly mj. proklety 

Tři kapitoly a odmítnut Cyril ův výklad Chalkedonského dogmatu. 

Na sn ěmu je pro své u čení o preexistenci duší apokatastasis 

pantón 17 rovn ěž zatracen řecký církevní u čitel a teolog 

Origenes. 

   Na po čátku Justinián spoluvládl řádov ě n ěkolik m ěsíc ů se 

svým strýcem Justinem, tehdy již hodn ě nemocným. Po jeho smrti 

                                                           
14 Justinus I. (vládl v letech 518-527) pocházel z ro lnické rodiny, 
v císa řské gard ě dosáhl vysokých hodností. Jako ná čelník t ělesné stráže je 
po Anastasiov ě smrti dosazen za pomoci vojska na tr ůn.  
15 „Žádný jiný pozdn ě antický císa ř nevyjád řil jasn ěji svoji naprostou 
důvěru ve vlastní Boží poslání než Justinián v t ěchto slovech: S Boží 
pomocí ochra ňující 
naši říši, sv ěřenou nám božským majestátem, jsme úsp ěšně ukon čili války, 
udržujeme mír a blahobyt státu. Naše d ůvěra, kterou máme v Boha 
Všemohoucího, je tak velká, že se nespoléháme ani n a sílu našich zbraní, 
ani na udatnost našich voják ů nebo velitel ů, ba ani na naše vlastní 
schopnosti, ale všechnu nad ěji vkládáme do Nejsv ět ější Trojice, od které 
pocházejí základy celého sv ěta a jejich vzájemné uspo řádání.” Constitutio 
Deo auctore . Viz MEIER, Mischa. Justinián . Pavel Mervart: Červený Kostelec, 
2009, str. 7.  
16 Rozkol d ělící církev od roku 484 byl odstran ěn tak, že Justinus roku 519 
odvolal Henotikon, který platil od roku 482, a vytv ářel p říznivé podmínky 
monofyzitskému hnutí. Následn ě dal ú ředně obnovit platnost usnesení 
chalkedonského sn ěmu. Justinián se však roku 530 vydává opa čným směrem a 
snaží se získat monofyzity pro k řesťanství, což o čtrnáct let pozd ěji 
vyústí v theopaschistický spor. Kv ůli monofyzit ům je rovn ěž nutné zakro čit 
i proti teologii antiochijského sm ěru a to prohlášením tzv. T ří kapitol, za 
kací řské. Jednalo se o a) Spisy a osobu Theodora z Mopsu estie; b) Spisy 
Theodoreta z Kyru proti Cyrilovi Alexandrijskému; c ) List edesského biskupa 
Iase Peršanu Marisovi. Viz  ŘÍ ČAN, Rudolf . Dvanáct století církevních 
dějin . Praha: KALICH, 2008, str. 176. Srv. MEIER, Mischa . Justinián . Pavel 
Mervart: Červený Kostelec, 2009, str. 38.  
17 Které siln ě ožívá práv ě ve spole čenství monofyzitských mnich ů. Origenes 
se domníval, že na konci časů dojde k navrácení všeho k Bohu a k o čist ě 
všech vin. Origenes nezná v ěčné tresty pro h říšné, uvádí jen tresty časné 
tj. o čiš ťující. Avšak nutno dodat, že nezná ani kone čné završení, nebo ť pod 
vlivem platónismu zastává pluralitu po sob ě jdoucích sv ět ů. Tedy na konci 
tohoto sv ěta po apokatastasi op ět dojde k h říchu (nebo ť v ěčné lidské duše 
mají stále svobodnou volbu zh řešit), následkem čehož je B ůh za trest 
”oble če” do hmoty a celý p říb ěh za číná znovu.  
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převzal vládu zcela. Jediným vládcem Římské říše se stal ve 

svých čty řiceti p ěti letech.  

   Pro první léta jeho vlády je typické zna čné reformní 

nadšení v nejr ůznějších oblastech. Jeho aktivita v tomto sm ěru 

mnohonásobn ě p řevyšovala p ředchozí císa ře. Mischa však 

upozor ňuje na to, že to císa řovým okolím mohlo být hodnoceno  

i negativn ě, nap ř. Prokopiem v jeho Anekdotách. 18 Církevní 

historik Prokopios zde kritizuje Justiniánovu až p řehnanou 

dychtivost po novotách. 19 

   Jak bude dále podrobn ěji zmín ěno, Justinián se svými 

vojenskými výpady snažil naplnit myšlenku obnovy Římského 

impéria. 

   V roce 533 provedl reformu studia práv a tém ěř sou časn ě 

zve řejnil dílo zvané Digesta 20 a vydal p říru čku Institutiones . 21 

Intenzivn ě se zajímal o římské d ějiny což se odráží v mnohých 

úvodech k Novellae 22 vzniklých za Triboniana, kterého jmenoval 

do ú řadu svého quaestor sacri palatii. 23 

   Justiniánovou zásluhou bylo vytvo ření sbírky nového 

občanského práva, zvané Corpus iuris civilis. „ Do svého 

zákoníku Justinián nechal za řadit také staré i nov ější zákony 

                                                           
18 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ. ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ. [online]. Electronic informations. 
Payge revision 8th April 2012. ISO 690-8/2e. [cit.2 013-5-13]. URL 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/P rocopius/Anecdota/home.h
tml. Toto dílo se dá považovat za nezávislou obžalo bu Justiniánova režimu. 
Je natolik odlišné od všeho co Prokopios p ředtím napsal, že je mnozí 
badatelé prohlašovali za podvržené. Moderní histori cká kritika však 
nepochybuje o jeho pravosti pon ěvadž rozpornost nespo čívá ve faktech, ale 
v jejich hodnocení za života Justiniánova a po jeho  smrti. „Rozpornost díla 
Prokopiova je jen obrazem rozporuplné doby Justiniá novi. ”  Viz DOSTÁLOVÁ, 
Růžena. Byzantská vzd ělanost , Praha: Vyšehrad, 2003, str. 135.  
19 „ Byl to p řítel nestálý, často bojující s nep řáteli, horlivý vyznava č 
vraždy a loupeže, hašte řivý a notorický inovátor… ”  Viz  ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ. 
ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ. [online]. Electronic informations. Payge revision  8th April 
2012. ISO 690-8/2e. [cit.2013-5-13]. URL 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/P rocopius/Anecdota/home.h
tml.  
20 Též zvaná Pandectae. Jedná se o sbírku spis ů antických právník ů. Je 
druhou ze čty ř částí ob čanského římského práva Corpus iuris civilis.   
21 Stru čná rukov ěť římského práva byla vydána v roce 534. Oproti stávaj ící 
praxi je na ni zajímavé, že byla vydána v řeckém jazyce.  
22 Též zvaná Narai. Jde o aktuální císa řská na řízení z let 534-569, která na 
Justinián ův p říkaz zhotovili právník Tribonianus a profeso ři Theophilus a 
Dorotheus.  
23 V p řekladu quaestor posvátného paláce, byl starší právn í autoritou 
v pozdní Římské říši i v Byzanci, který odpovídal za p řípravu zákon ů.  
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církevní, v nichž šlo p ředevším o články víry. Prioritn ě je 

v nich opakován zákon t ří císa řů p ůvodn ě z roku 380, který 

ukládá obyvatel ům říše povinn ě vyznávat pravov ěrné 

křesťanství .” 24 

 

1.1.2.  Rodinný život - s ňatek s Theodorou 

 

Justinián se narodil 11. zá ří 482 v Thracii, pravd ěpodobn ě 

ležící v blízkosti Niš. Obdobn ě jako Justin pocházel z rodiny 

latinsky mluvícího rolníka. Roku 490 p řišel se svým strýcem do 

Konstantinopole, kde Justin m ěl d ělat kariéru v císa řské gard ě 

jako excubitor . 25 Mladému Justiniánovi se dostalo d ůkladné 

výchovy i významného postavení, na krátký čas sloužil jako 

candidatus  u palácové stráže. B ěhem velice krátké doby se stal 

velitelem v m ěstské gard ě tzv. comes. Detaily této jeho krátké 

kariéry bohužel neznáme. Po smrti císa ře Anastasia v roce 518 

Justinián p ůsobil a vedl jednání a intriky, které pomohly jeho 

strýci vyhrát boj o císa řský stolec.  

   Justin I. vládl Byzanci mezi lety 518 a 527, Jus tinián mu 

byl nápomocen a když Justin zestárl Justinián p řevzal tr ůn    

a stal se silným vládcem, který p ři uskute čňování svých ideál ů 

neměl tém ěř žádné zábrany. V pr ůběhu t ěchto let se potkal 

s Theodorou, bývalou here čkou. Ale nejprve mu bylo zabrán ěno 

jeho tetou Euthemií si Theodoru vzít. I zde se proj evila jeho 

nekompromisnost, když po smrti císa řovny Euthemie v roce 525 

bylo na Justinián ův popud upraveno právo 26 tak, aby jeho s ňatku 

s Theodorou již nic nebránilo.  

                                                           
24 ŘÍ ČAN, Rudolf . Dvanáct století církevních d ějin . Praha: KALICH, 2008, 
str. 174.  

25 Řecky ἐξκουβίτορες nebo ἐξκούβιτοι. Takto se ozna čoval p říslušník palácové gardy. 
Srv. ZÁST ĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance . Praha: Academia, 1996, str.63 
(Justin se vypracoval až na velitele excubitor ů a pozd ěji ostatní 
excubitores prosadili jeho korunovaci na císa ře)  
26

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ. ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ. [online]. Electronic informations. 
Payge revision 8th April 2012. ISO 690-8/2e. [cit.2 013-5-13]. URL 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/P rocopius/Anecdota/home.h
tml.  
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   Justiniánova manželka, císa řovna Theodora se narodila jako 

druhá ze t ří dcer medv ědáře Akakia sloužícího u Zelených. 27 

Byla here čkou, v té dob ě toto povolání náleželo do jedné 

z nejnižších sociálních vrstev a spole čnost jím opovrhovala. 

Když se seznámila s Justiniánem, stala se jeho mile nkou a on 

ji povýšil do patricijského stavu, což vyvolalo šok  

spole čenské elity . 28 

   Názory na to jaký m ěla Theodora vliv a prostor ovliv ňovat 

Justiniánovu vládu se rozcházejí. Misha ve své mono grafii     

o Justiniánovi říká, že Theodora sv ůj vliv ve vn ější politice 

sotva uplatnila. 29 Zást ěrová v D ějinách Byzance oproti tomu 

vidí Theodoru 30 jako užite čnou a často nepostradatelnou 

pomocnici p ři uskute čňování Justiniánových zám ěr ů. S tímto se 

shoduje i postoj, který ve svém díle preferuje prof esor Rudolf 

Ří čan. Prokopiovo dílo se o Theodo ře zmi ňuje p řevážn ě 

v invektivách. 31 Nepopiratelným faktem ovšem z ůstává, že na 

rozdíl od jiných císa řoven nem ěla Theodora ani sv ůj portrét na 

mincích. V zákonodárství p ředstavoval svrchovaného pána císa ř 

Justinián, i když je možné, že si nechal od své žen y ob čas 

poradit. „Theodora sice velkoryse financovala charitativní 

zařízení, to bylo však  pouze sou částí  Justiniánovi stavební 

politiky” . 32 

                                                           
27 Stoupenci sportovních klub ů soupe řících mezi sebou v hippodromu, 
odlišovali se barvami. Byly jich celkem čty ři skupiny, mezi nimiž výrazn ě 
převládaly dv ě: Zelení - prasinoi a Mod ří - venetoi .  Měli odlišné 
dogmatické názory, pozd ěji však spole čně vyvolali proti císa ři Justiniánovi 
povstání zvané Nika. Srv. STRAYER, Joseph R. Dictionary of the Middle Ages . 
Volume 12, NEW YORK: Charles scriber´s sons, 1985, str. 11.  
28 Srv. ZÁST ĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance . Praha: Academia, 1996, str. 64.  
29 „ Ani v jiných p řípadech neexistují jasné doklady toho, že by Theodo ra 
skute čně výrazn ě zasahovala do zahrani ční politiky. V zákonodárství 
zůstával Justinián svrchovaným pánem, a čkoli si nechával svojí ženou ob čas 
radit. ” Viz MEIER, Mischa. Justinián . Červený Kostelec: Pavel Mervart, 
2009, str. 71-72.  
30 „ Jeho nejbližším a nejspolehliv ějším spolupracovníkem byla však jeho 
manželka Theodora.” Viz ZÁST ĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance . Praha: 
Academia, 1996, str. 63-64.  
31 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ. ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ. [online]. Electronic informations. 
Payge revision 8th April 2012. ISO 690-8/2e. [cit.2 013-5-13]. URL 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/P rocopius/Anecdota/3*.htm
l. Srv. ZÁST ĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance . Praha: Academia, 1996, str. 
394.  
32 MEIER, Mischa. Justinián . ČervenýKostelec: Pavel Mervart, 2009,  
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   Zdá se, že samostatn ěji jednala jen v teologických 

otázkách. Oproti Justiniánovi, který byl skalním p říznivcem 

chalkedonského vyznání, „Theodora vedla vlastní umírn ěnou pro-

monofyzitskou politiku. Justinián však její aktivit u v tomto 

směru toleroval” . 33 

   Monofyzitská tradice císa řovnu velebí. Diametráln ě odlišný 

pohled má ve svých výpov ědích Prokopios. O tom, jaká byla tedy 

Theodora jako osoba, máme jen málo spolehlivých pra menů. „Dle 

zprávy církevního historka Euagria z 6. Století se v císa řském 

páru zrcadlil hrozný náboženský rozkol, jenž rozd ěloval celou 

říši i rodiny”. 34 Jejich manželství z ůstalo bez potomk ů. 

Justinián Theodoru však tak oddan ě miloval, že po ni dokonce 

pojmenoval jednu z provincií. 

1.2. Panovnické p ůsobení - caesaropapismus 

 

   Justinián byl tedy římským císa řem v letech 527-565. Sám 

sebe vid ěl jako d ědice Římské tradice, silného impéria,       

a cítil se být vyvolenou Boží autoritou s mocí a vl ivem, který 

byl svou podstatou neomezený.  

   N ěkte ří auto ři 35 zastávají tvrzení, že jestliže v n ěkterém 

okamžiku byzantských d ějin m ůžeme oprávn ěně mluvit            

o caesaropapismu, 36 je to práv ě období Justiniánovy vlády.  

   Caesaropapismus v byzantské říši byl d ědictvím pom ěr ů      

z pozdn ě římského impéria, kdy císa ř vykonával funkci 

nejvyššího kn ěze tzv. pontifex maximus. Byzantský panovník byl 

zárove ň vládcem říše i nejvyšším p ředstavitelem k řesťanské 

církve, protože v ěřící i duchovenstvo byli ze státního 

hlediska jeho poddanými. Císa ř sám dle své k řesťanské 

                                                                                                                                                                                     

str. 69.  
33 MEIER, Mischa. Justinián . Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009,  
str. 73.  
34 Tamtéž str. 73.  
35 Viz HAVLÍK, Lubomír. Přehledné d ějiny Byzance . Brno: Rektorát UJEP Brno, 
1979, str. 35. Taktéž MEIER, Misha. Justinián . Červený Kostelec: Pavel 
Mervart, 2009, str. 148.  
36 Splynutí nejvyšší moci státní a církevní v jedné o sob ě.  
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povinnosti m ěl závazek používat svou od Boha danou sv ětskou 

moc na ochranu církve a pro blaho a spásu v ěřících.    

   V oblasti církevn ě - správní svolával koncily (financoval 

jejich konání, aby bylo v ůbec možné je realizovat) a p ředsedal 

jim. Dále vydával sv ětské zákony i na řízení pro církev        

a teologická rozhodnutí 37 či mohl dosazovat nebo 

odvolávat patriarchy. Za sob ě pod řízené císa ř Justinián 

považoval nejen východní patriarchy, ale ješt ě zcela v duchu 

antické tradice také římského papeže. Jako v ěřící z ůstával 

císa ř sice laikem, ale m ěl n ěkteré liturgické výsady, 

příslušející pouze kn ěžím. V chrámu sm ěl vstoupit k oltá ři 

skrze tzv. královskou bránu, kterou jinak m ůže procházet jen 

duchovenstvo. Podílet se na p říprav ě svatého p řijímání, 

přijímal v oltá řní části chrámu spolu s duchovenstvem nebo 

udělovat požehnání jako biskupové. 

   Dále se však u byzantoložky R ůženy Dostálové setkáváme 

s tvrzením, že „ Justiniánovu vládu lze charakterizovat jako 

teokratický absolutismus, v n ěmž panovník odvozoval svou moc 

z moci nadp řirozené a osoboval si z toho titulu právo na 

naprosto ni čím neomezené rozhodování. Císa ř byl rovn ěž hlavním 

zdrojem a interpretem veškerého práva” . 38 

   Caesaropapismus kodifikoval zákoník Corpus iuris  civilis. 

Podle n ěj nem ěly být sféra sv ětská a sféra církevní od sebe 

nijak p řísn ě odd ěleny, naopak panovník a patriarchové m ěli 

harmonicky spolupracovat v zájmu blaha říše. Ideálem byla tzv. 

symfonie sv ětské a církevní vlády, která m ěla p řinášet říši 

blaho a ob čanům spásu.  

   Špidlík ve své knize Ruská Idea III. píše: „Rovnováha mezi 

mocí duchovní a sv ětskou byla v d ějinách řešena r ůzným 

způsobem. Ve st ředov ěku m ěl v rukou oba me če papež, reformace 

vložila oba do rukou knížat. Pravoslaví vložilo jed en me č do 

                                                           
37 Ta však podléhala kritice a schválení církve; v ur čitých p řípadech církev 
jeho teologické názory d říve či pozd ěji odmítla.  
38 ZÁSTĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance . Praha: Academia, 1996, str. 65-66.  
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rukou patriarchy a druhý do rukou cara a jednota cí le 

vytvá řela jednotu moci.” 39 

   Co se tý če caesaropapismu v byzantském prost ředí musíme  

v závislosti na kulturních a etnických aspektech up ozornit na 

odlišnosti oproti stejné form ě vlády aplikované v západním 

prost ředí. V římském císa řství forma caesaropapismu fungovala 

tak, že císa ř panující pod tímto ideálem na sebe p řevzal      

i úlohu nejvyššího kn ěze. Oproti tomu caesaropapismus 

v Byzanci probíhal takovým zp ůsobem, že císa ř do církevních 

záležitostí v tak rozsáhlé mí ře jako tomu bylo na západ ě 

nezasahoval. Byzantská p ředstava o ideální form ě vlády byla 

taková, že sv ětská a církevní moc jsou sice dv ě specifické    

a individuální sféry, nicmén ě nemají od sebe být nijak 

striktn ě odd ěleny.  

   Politická teorie v Byzanci naopak kladla d ůraz na 

harmonickou spolupráci mezi mocí sv ětskou a duchovní. A shodu 

mezi panovníkem a patriarchou v zájmu blaha říše. 40 „To je ona 

slavná byzantská symfonie, o níž mluví Justinián ův Šestý 

zákoník 41 v 6. století. Duchovní moc církve i sv ětská moc státu 

jsou dva dary nabídnuté stejnou boží v ůlí, a proto p ředur čené 

k souladu, k symfonii.” 42 

   Je nutné brát v potaz p ředevším skute čnost, že na 

jednéstran ě Justinián rozlišuje specifický charakter          

a zvláštní úlohu sv ětské moci tzv. imperium a na druhé stran ě 

má jiné vnímání i moci duchovní tzv. sacredotium. P řesto je   

z  jeho postoje a p ředevším čin ů týkajících se této 

záležitosti evidentní, že vládne pod dojmem, že jed iným 

                                                           
39 ŠPIDLÍK, Tomáš . RUSKÁ IDEA III, jiný pohled na člov ěka . Velehrad: Roma 
s.r.o., 1996, str. 145.  
40 Srv. DOSTÁLOVÁ, R ůžena. Byzantská vzd ělanost . Praha: Vyšehrad, 2003, 
str. 52.  
41 Šestá Novela, která je obsažena ve sbírce Codex Ju stinianus k tomu praví: 
„Nejvyšší lidumilnost dala lidem dva nejvyšší božsk é dary, kn ěžství 
(hierosyné) a vládu (basileia). Kn ěžství slouží v ěcem božským, vláda se 
stará pe čliv ě o lidské záležitosti. Obojí vychází z téhož po čátku a je 
ozdobou lidského života.” Viz  ZÁSTĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance . Praha: 
Academia, 1996, str. 66.  
42 Srv. ŠPIDLÍK, Tomáš . RUSKÁ IDEA III, jiný pohled na člov ěka . Velehrad: 
Roma s.r.o., 1996, str. 145–146.  
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svrchovaným vládcem nad všemi událostmi ve sfé ře sv ětské      

i sakrální je císa ř, který je vyvolený od Boha. Císa ř má ni čím 

neomezené možnosti rozhodovat jak o záležitostech s větských 

tak církevních. Toto je jasn ě patrné na Justiniánových 

počinech, kdy se neostýchá rozsáhlých zásah ů do teologických 

záležitostí. „Sám sebe rovn ěž považuje za hlavního iniciátora 

a dárce veškerého práva, které chápe jako interpret aci 

neměnného božského řádu.” 43 Justinián m ěl zájem o prosperitu 

říše, vládl pevnou rukou odvolávaje se tém ěř v každém ohledu 

na Boha a jeho činy. 

   I p řes veškeré p řekážky, jakými bylo časté st řídání 

přírodních katastrof a pohrom a situace komplikovaná složitými 

vojenskými operacemi, které budou následn ě popsány, se 

Justiniánovi poda řilo vládnout tak, aby jeho říše sp ěla       

k rozkv ětu. Za boží trest považoval jakékoli neúsp ěchy, které 

zemi tehdy postihly a že jich po dobu jeho vlády ne bylo málo. 

Takovéto vnímání p řírodních jev ů bylo pro tehdejší mentalitu 

spole čnosti b ěžné. „Za Anastasia za čala tém ěř nep řerušovaná 

řada velmi vážných katastrof a ť už p řírodního či jiného 

ražení, které pokra čovaly i za Justina a Justiniána a jež lidé 

téměř museli považovat za znamení konce sv ěta.” 44 „Navzájem se 

st řídalo zem ět řesení, požáry, záplavy, polární zá ře, komety, 

zatm ění slunce, nájezdy kobylek, epidemie a t ěžké vojenské 

porážky. To vše vyvolávalo strach a hr ůzu.” 45 

   Roku 541 vypukla v Etiopii epidemie dým ějového moru, který 

se s velice tragickými následky rychlým tempem rozš í řil po 

celém východ ě. V tomto období zrovna Byzanc vedla válku 

s Peršany. Katastrofické léto roku 542 se morová ep idemie 

začala ší řit v Konstantinopoli, údaje historik ů uvád ějí, že 

počet obyvatel klesl na mén ě než polovinu. Dnešní výzkumy mají 

optimisti čt ější odhady týkající se poklesu obyvatel, když 

uvád ějí snížení jeho stavu o jednu t řetinu. Tyto epidemie se 

                                                           
43 ZÁSTĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance . Praha: Academia, 1996,str.66. Taktéž 
MEIER, Mischa. Justinián . Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, str. 97.  
44 Tamtéž str. 97.  
45 Tamtéž str. 30.  
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v pr ůběhu doby opakovaly, a ť už v lokálním m ěřítku nebo 

postihly území říše celoplošn ě. Ztráty na životech            

a ekonomickém potenciálu znamenaly další ránu, kter á p řišla 

zrovna v období, kdy Justiniánova ambiciózní politi ka kladla 

na obyvatele nebývalé nároky. 46 

1.3. Justiniánova zákonodárná činnost 

 

   Jak je z p ředchozího textu patrné, p řestože Justinián byl 

nekompromisn ě smýšlejícím panovníkem, jeho vizí bylo slou čit 

všechny obyvatele Byzance pod  ideou jednotné k řesťanské říše 

Imperium Christianum. 47 Chyb ějící náboženská jednota vyvolaná 

spory mezi monofysity a ortodoxními zastánci chalke donského 

vyznání zap ří či ňovala neustálé strukturální oslabování říše. 

Justinián si toho byl dob ře v ědom a rozhodn ě to nehodlal takto 

nechat. Snažil se dokonce o dosažení církevní jedno ty za 

pomoci vydání vlastního Vyznání víry, jehož cílem b ylo najít 

kompromisní řešení p řijatelné pro ob ě strany. A č p ři tom 

Justinián prokázal zna čný intelektuální a diplomatický um, 

jeho p ředstavu jednoty se naplnit nepoda řilo. V 5. až 6. 

století se objevuje v novoplatóských komentá řích i sbírce 

Codexu Justinianus 48 termín orthodox pistis 49 nebo orthé 

pistis 50 ve smyslu víry:  „jež hlásá svatou, boží, obecnou      

a apoštolskou církev” jako jedinou pravou k řesťanskou víru. 

Vše odlišné je vnímáno jako hereze. 51 

                                                           
46 Podle ZÁST ĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance . Praha: Academia, 1996, str. 
74.  
47 Srv. MEIER, Mischa. Justinián . Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009,       
str. 43.  
48 Soubor dosud platných císa řských na řízení a zákon ů od doby 
císa ře Hadriána. Tento spis m ěl nahradit starší právní sbírky, 
například Codex Theodosianus . Nyní nov ě vydán český p řeklad viz SK ŘEJPEK, 
Michal. Římské soukromé právo systém a instituce. Plze ň: Aleš Čeněk s.r.o., 
2011.  
49 Víra správného názoru.  
50 Správná víra.  
51 Srv. DOSTÁLOVÁ, R ůžena. Byzantská vzd ělanost . Praha: Vyšehrad, 2003, str. 
42.  
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   Justinián se aktivn ě a do hloubky v ěnoval tedy také 

teologickým otázkám. V tomto ohledu mu šlo o výše z míněné 

dosažení církevní jednoty mezi ortodoxními zastánci  

východo římského stanoviska a monofysity. Proto 15. b řezna 533 

vyhlašuje vlastní Vyznání víry, které m ělo být formulí 

přijatelnou ob ěma stranám, sloužící jako pojící a jednotící 

prvek pro odstran ění p řetrvávajících náboženských spor ů. 

„Justiniánovo úsilí o obnovu říše tvo řil promyšlený komplexní 

program, který zasahoval do všech složek života jej í 

spole čnosti. Pro uskute čnění tohoto plánu se Justinián 

obklopil řadou schopných a spolehlivých spolupracovník ů jako 

byli nap ř. Belisarios 52 a Narsés, 53 kte ří mu pomáhali po stránce 

vojenské, či právník Triboniánus, který se významn ě zasloužil 

o kodifikaci římského práva v právních sbírkách Codex 

Justinianus, Digesta, Institutiones a Novellae, kte ré spole čně 

vytvo řily Corpus iuris civilis - soubor ob čanského práva. 

Tento soubor se stal pevným základem aristokratické ho pojetí 

císa řské vlády v Byzanci a jasn ě formuloval i jejich postavení 

vzhledem k církvi.” 54 

   Zna čnou iniciativu vyvíjí rovn ěž v oblasti sociálního 

zákonodárství. Mnoho jeho zákon ů se týká posílení práv žen    

a d ětí. Takovéto východisko p řirozen ě vyplývá z jeho 

křesťanského cít ění.    Dalším d ůsledkem Justiniánovi siln ě 

zako řeněné k řesťanské víry se staly jím vydané nové zákony 

vystupující proti pohan ům. Spo čívalo to v jejich povinnosti 

přihlásit se ke k řesťanskému vyu čování a k řtu pod sankcí, že 

pokud tak neu činí, budou zbaveni ob čanských práv. Pohanský 

kult tím byl p řísn ě zakázán a jeho chrámy byly bu ď zbo řeny 

                                                           
52 Flavius Belisarius ( řecky Βελισάριος), žil 505–565. 
Byl byzantský m vojev ůdcem, roku 529 získává od císa ře Justiniána I. titul 
magister per Orientem.  
53 Narsés ( řecky Ναρσή 478-573) byl významným 
vojev ůdcem východo římského císa ře Justiniána I. Velmi se podílel na 
znovudobývání území p ůvodn ě pat řích do západo římské říše.  
54 MEIER, Mischa. Justinián . Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, str. 21. 
Taktéž ZÁST ĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance . Academia: Praha, 1996, str. 63.  
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anebo p řeměněny na k řesťanské. 55 Justiniánovým cílem bylo 

dosáhnout nikoli jejich násilné konverze, ale skute čné zm ěny 

smýšlení. V ůči žid ům byl tolerantn ější, a čkoli nem ěli plná 

práva kuriál ů. Dále vydal zákon, jímž zakazoval u čitelskou 

činnost pohan ům. Povolení vyu čovat m ěli jen vyznava či 

ortodoxie. V tomto rozhodnutí se odráží Justinián ův k řesťanský 

názor s možností poskytovat vzd ělání. Na řízení m ělo fatální 

dopad pro veškeré filozofické školy v Athénách, 56 které byly 

důsledkem zákazu vydaného roku 529 uzav řeny. 57 Navíc to 

způsobilo odliv vzd ělanc ů, což rozhodn ě nelze hodnotit jako 

pozitivní d ůsledek. Neortodoxn ě smýšlejícím bylo zakázáno 

vyu čovat v Athénách filozofii a astronomii. Justinián t ak 

zasadil smrtelnou ránu tradi ční, kdysi Platonem založené 

Akademii, která byla vedle alexandrijské školy hlav ním centrem 

pozdn ě antické filozofie. Filozofové utekli nejd říve na dv ůr 

perského krále, 58 nenalezli tam ale vhodné úto čišt ě a vrátili 

se zp ět do Východo římské říše. Nakonec se pravd ěpodobn ě 

usadili v Karrhách, dnešní Harrán. 59 

   Justinián cht ěl svými zm ěnami v neposlední řadě též 

zefektivnit funkci státní správy. Menší provincie s lou čil ve 

větší celky nad nimiž vykonávali dozor správci. Tato na první 
                                                           
55 Srv. ŘÍ ČAN, Rudolf . Dvanáct století církevních d ějin . Praha: KALICH, 
2008, str. 175.  
56 Jednou z takto zrušených škol byla i vynikající At hénská akademie 
zaměřená na p řednášky filozofické a právní. Tato akademie proslul a také 
tím, že na ni v pátém století p ůsobil Prokles (410-485), jehož filosofie 
byla lad ěna novoplatonsky.  Vychází však z Platona, ale rovn ěž také 
z Aristotelových logických posloupností pomocí nich ž vystav ěl scholastickou 
filozofii obdobnou pozd ější teologií Leontia, jenž svým mysteriózním 
lad ěním podporovala mystické sklony p ři nichž člov ěk prožívá božství ve 
svém nitru a tím splýval ve své duši s Bohem. Toto může posloužit jako 
příklad p římé spojitosti se zmi ňovanou mystickou literaturou.  
57 K obnovení došlo až díky císa ři Manuélovi Komnénovi, který do tohoto 
úřadu p ři jeho obnovení povolal teologa – diákona chrámu Ha gia Sofia, 
Michaéla z Anchilau (patriarcha 1170-1178), ten se při nástupu p řihlásil 
k obnov ě filosofických studií, ale obnovu Psellova a Italov a platonismu 
zavrhl a nazval jej nahnilým.   V 11. století círke v postupn ě nabývá 
rozhodujícího vlivu v oblasti organizace vyu čování. Ve 12. století vznikla 
při Hagii Sofii patriarchální škola, jejíž u čitelé se nazývali Didaskaloi 
tés Megalés eklésias (v p řekladu u čitelé Velkého chrámu) a poskytovali 
encyklopedické vzd ělání. Intenzivn ější studium starov ěké filosofie, zejména 
Platona, ovšem op ět brzy upadlo. Zaniklo vznešené jméno ú řadu filosofa, jak 
praví rétor a amatérský biskup Michael Chóniatés.  
58 Jmenoval se Chorso, byl jedním z nejv ětších nep řátel Byzantské říše.  
59 Srv. MEIER, Mischa. Justinián . Červený Kostelec: Pavel Mervart, str. 44.  
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pohled nijak zvláš ť dramatická zm ěna správního systému 

zavedeného a užívaného od Diokleciána byla prvním i mpulsem 

k vzniku nové byzantské administrativní soustavy v 7. a 8. 

století. Již z tohoto p říkladu je patrné, jak velký vliv m ěli 

Justiniánovy činy i pro léta budoucí. 

   U činil pokus odstranit korupci z byrokratického apará tu, 60 

čehož cht ěl docílit zrušením sufragií, 61 toto uzákonil roku 

535. Jako opat ření proti korupci zde stanovuje p řísný zákaz 

úředník ům vybírat od poddaných poplatky pro své pot řeby. 

Justiniánovým cílem byla spravedlnost pro říšské ob čany       

a zárove ň možnost vyšší schopnosti ob čanů platit dan ě jelikož 

státní výdaje rostly v d ůsledku válek, nákladných stavebních 

činností a plateb poplatk ů k udržení míru. Zna čný podíl na 

daňovém útlaku obyvatelstva nese v této souvislosti je ho další 

významný spolupracovník, Ioannes z Kappadokie, kter ý stál 

v čele státní správy, zastávající post praefectus prae torio. 

Růžena Dostálová v Byzantské vzd ělanosti uvádí možnou 

existenci až 27 r ůzných da ňových poplatk ů. 

1.4. Justiniánova vále čná politika 

 

„Idea renovatio jednotné římské říše, oživená práv ě císa řem 

Justiniánem, vedla ke snaze získat bývalá říšská území.” 62 

Fenoménem který provází a ovliv ňuje celou Justiniánovu dobu 

byly neustálé územní konflikty. 63 V pop ředí jeho zájmu byla 

touha po znovuobnovení kolosálního impéria, jaké p ředstavovala 

Římská říše. Jednalo se o četné útoky, což vyústilo až ve 

války, které Justinián vedl v Severní Africe a Itál ii. Cht ěl 

                                                           
60 Srv. ZÁST ĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance . Academia: Praha, 1996, str. 68. 
Taktéž MEIER, Mischa. Justinián . ČervenýKostelec: Pavel Mervart, 2009, str. 
91.  
61 Tj. poplatk ů, které dávali zájemci o ú řad, aby jim byla nap říklad 
přid ělena správa nad provincií.  
62 DOSTÁLOVÁ, Růžena.  Byzantská vzd ělanost . Praha: Vyšehrad, 2003, str. 21.  
63 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ. ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ. [online]. Electronic informations. 
Payge revision 8th April 2012. ISO 690-8/2e. [cit.2 013-5-13]. URL 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/P rocopius/Anecdota/1*.htm
l.  
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získat zp ět území, které dobyli barba ři či se jich zmocnili 

jiní nep řátelé, mnohokrát bylo nutné též čelit novým vpád ům 

především ze strany Peršan ů a Arab ů. Justinián vzdoroval 

jejich opakovaným nájezd ům za pomoci state čných vojev ůdců     

a jeho d ůvěrník ů Belisaria a Sittta. Císa řovým vojsk ům, která 

vedli Narses a Belisarios, se skute čně poda řilo dobýt Vandaly 

obsazené území. „Po dvacet let trvajících bojích dokonce 

dobyli nazp ět i Itálii a sou časn ě část Hispánie. V ětší díl 

st ředomořského pob řeží i s mnoha četnými ostrovy byl tedy op ět 

soust ředěný pod Justiniánovu vládu.” 64 Ač se to zdálo být tém ěř 

nereálným cílem, císa ř na n ějaký čas skute čně dosáhl zhmotn ění 

svého snu o jednotné říši. 65 Římské impérium pod jeho vládou 

bylo obnoveno. Ovšem tento kolosální útvar se za st ávajících 

podmínek nemohl udržet na tak slabou čkých základech na nichž 

byl vystav ěn. Války na západní části území vedly k nesmírné 

ekonomické vy čerpanosti říšských finan čních prost ředk ů.  

   Zárove ň s neuspokojivou ekonomickou situací další d ůsledek 

četných boj ů a t řenic je: „oslabení východních hranic, jež 

bylo nutné hájit proti Peršan ům, i ztráta části Arménie       

a Sýrie.” 66 Aby na východní hranici panoval mír, bylo zapot řebí 

udržovat ho platbou velikého množství zlata. I p řes všechny 

tyto skute čnosti, ješt ě Justinián nechává vybudovat honosné   

a zna čně nákladné chrámy nap ř. Hagii Sofii. To vše m ělo vážný 

dopad na ekonomickou situaci Byzance. Potažmo tím b yl 

negativn ě ovlivn ěn život b ěžných ob čanů, po kterých byly kv ůli 

snaze o vylepšení finan ční situace státu vyžadovány neúm ěrné 

daňové poplatky. Justiniánem vedené války tedy vy čerpávaly 

říši finan čně a následn ě vedly k da ňovému útlaku obyvatelstva, 

čímž vyvolávaly nep řátelství lidu v ůči říši.    

   D ůsledkem toho gradovalo sociální nap ětí koncentrované 

zejména ve m ěstech, Konstantinopol nevyjímaje. Na za čátku roku 

532 rozbroje dému vyvrcholily mohutným lidovým povs táním 

                                                           
64 ŘÍ ČAN, Rudolf. Dvanáct století církevních d ějin. Praha: KALICH, 2008, 
str. 173.  
65 Srv. ZÁST ĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance . Praha: Academia, 1996, str. 72.  
66 DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzd ělanost . Praha: Vyšehrad, 2003, str. 21.  
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známým pod heslem povstalc ů -  Zvít ěz ( Řecky Στάση του Νίκα). 

Povstání Nika bylo zam ěřené proti císa řově osob ě. P ři t ěchto 

nepokojích se povstalc ům málem poda řilo císa ře sesadit. 

Povstání vyvstalo z násilností v hippodromu mezi p řívrženci 

Modrých a Zelených, kte ří nejprve bojovali mezi sebou         

a pozd ěji se semkli proti Justiniánovi a hippodrom se stal  

centrem ší řícího se odporu zam ěřenému proti vládci říše. Císa ř 

cht ěl po čáte ční neklid urovnat zajetím n ěkolika provinilých 

buři čů a jejich následnými popravami. Probíhalo to tak, ž e 

vždy jednoho ze strany Modrých st řídala poprava jednoho ze 

strany Zelených. To členy skupin t ěžce popudilo a požadovali 

propušt ění zajatých. Navíc lidé byli nespokojení, protože ž ili 

v sociální nestabilit ě a strádali d ůsledkem vysokých poplatk ů. 

„Císa ř vyd ěšen rozsahem lidové vzpoury a ve snaze dav 

uklidnit, p řed n ěj po Anastsiov ě vzoru p ředstoupil a ohlásil 

propušt ění všech t ří zajatých ministr ů. To však jen p řililo 

oleje do ohn ě a dav se obrátil proti Justiniánovi. Tlak       

a agresivní výpady byly tak intenzivní, že se Justi niánovi jen 

s námahou poda řilo uniknout zp ět do paláce, zatímco vzbou řené 

davy řádily po m ěst ě, ni čily a drancovaly a zakládaly 

požáry.” 67 Císa ř se tedy nejprve zabarikádoval ve svém paláci, 

ale v jednu chvíli dokonce uvažoval i o út ěku ze zem ě. Nakonec 

pomocí lsti a císa řových v ěrných bylo povstání potla čeno. A č 

jeho následky byly tragické p ředevším vysokým po čtem lidských 

obětí a také naprostým vydrancováním Konstantinopole, ze které 

zbyly jen ruiny, trosky a vyho řelé chrámy. I p řes velké škody 

se hmotné statky nakonec pom ěrn ě brzy poda řilo obnovit        

a hlavní m ěsto východního impéria se op ět hrd ě mohlo zvát 

Novým Římem. 68 Kone čným d ůsledkem byla říše ješt ě vysp ělejší 

než p řed t ěmito událostmi.  

                                                           
67 ZÁSTĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance . Academia: Praha, 1996, str. 68.  
68 Císa ř Konstantin I. nechal na míst ě řecké kolonie Byzantia vybudovat 
druhé hlavní m ěsto římské říše, které roku 330 bylo slavnostn ě vysv ěceno 
jako Nova Roma (Nový Řím) a po Konstantinov ě smrti bylo p řejmenováno 
na Constantinopolis.  
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   Konstantinopol po konci povstání doslova ležela v sutinách 

a tak Justinián za čal realizovat sv ůj grandiózní stavební 

program. 69 Na míst ě starého chrámu 70 nechal vybudovat v letech 

532-537 nový chrám Hagia Sofia, který m ěl symbolizovat        

a demonstrovat císa řovu moc a bohatství. Byl sídlem 

konstantinopolského patriarchy a místem, kde se shr omažďovaly 

tisíce ú častník ů bohoslužeb, aby mohli p řihlížet ceremoniálním 

pr ůvod ům. Povstání se císa ři poda řilo potla čit, bohužel však 

na úkor své popularity. Existuje domn ěnka, že vypjatá situace 

mohla být Justiniánovým zám ěrem. Nap ř. Mischa Meier p řipouští 

prý možnost, že císa ř hledal eskalaci zám ěrn ě. Jak tomu bylo 

doopravdy, o tom lze však nyní už jen spekulovat.  

   Justiniánovým cílem od po čátku bylo rovn ěž aspirovat na 

pravidla římské vlády na východ ě, kde n ěmecké království bylo 

zřízeno v Itálii, Galii, Špan ělsku a Africe. P ředpokladem pro 

to, aby mohl uskute čnit tuto operaci bylo mj. stažení 

z bezvýchodné války proti Persii. „Po vít ězství u Dary roku 

530 bylo z řejm ější, že bude uzav řen skute čný mír v zemi,      

k čemuž došlo roku 532. V roce 533 prob ěhla mo řská expedice do 

Afriky pod vedením Belisaria, p ři které byla ve dvou bitvách 

zni čena Vandalská vojska a byla obnovena Římská vláda 

v Africe.” 71 Když roku 535 byla pod Justiniánovým vedením 

dobyta severní Afrika na řídil, aby byly tamní synagogy 

přeměněny na kostely. 72 Justinián musel v pr ůběhu své vlády 

čelit i sílícím vpád ům slovanských kmen ů hluboko do nitra 

Balkánu, n ěkteré vlny pronikly až na Peloponés. Itálie až na 
                                                           
69 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ. ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ. [online]. Electronic informations. 
Payge revision 14th April 2012. ISO 690-8/2e. [cit. 2013-5-13]. URL 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/P rocopius/Buildings/home.
html.  
70 Konstantin po založení Konstantinopole nechal v ro ce 360 našeho letopo čtu 
vybudovat p ůvodní chrám Boží Moudrosti. Který byl po povstání r oku 532 
znovu postaven a v pr ůběhu doby ješt ě n ěkolikrát p řestavován a opravován. 
Navzdory tomu s pestrou historií v oblasti religion istiky p řetrval doposud, 
jako úžasný doklad historie našim generacím. Viz HO LLIS, Edward. Skrytý 
život budov . Praha: Slovart s.r.o., 2012, str. 70.  
71 STRAYER, Joseph R. Dictionary of the Middle Ages . Volume 7, NEW YORK: 
Charles scriber´s sons, 1985, str. 201.  
72 Tehdy bylo b ěžnou praxí, že vít ězný vládce svému dobytému území dal 
sakrální charakter podle svého vyznání. Sou částí tohoto procesu byla i 
přeměna náboženských budov.  
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Ravennu a okolí, kde se utvo řil Ravennský exarchát, brzy 

podlehla náporu Langobard ů. V ran ě byzantském období 

pokra čovali Slované v 6. století v osidlování Thrákie, 

Makedonie, Dalmácie a Istrie, vytvá řeli na Peloponésu enklávy 

zvané Sklavinie a podnikali i nájezdy na ostrovy v Egejském 

moři a na Krétu. 

   Od doby Justiniánovy byl pro biskupy zaveden pov inný 

celibát. Nelze mu rovn ěž up řít jeho zna čné obohacování církve 

majetkem i pozemky. „Chrámy bohat ě vyzdobované z hojných dar ů 

měly právo azylu, jehož nejedou využili sesazení císa řové. ” 73 

1.5. Justinián obecn ě ve vztahu k um ění 

 

   P řes všechny potíže, které zp ůsobily vále čné i vnit řní 

konflikty, živelné pohromy apod. události, pat ří Justiniánské 

období k vrcholné é ře Byzantské říše. To platí jak v již 

zmín ěné oblasti zákonodárství, tak stavitelství či výtvarného 

umění. V této oblasti vznikala díla, která byla 

nepostradatelná pro následný vývoj ješt ě po mnohá další 

desetiletí.  

   Jako architektonický skvost, který nás fascinuje  dodnes, 

nad jiné vynikl p ředevším nádherný velechrám Hagia Sofia 

v Konstantinopoli. Ovšem nelze opomíjet ani ravenns ké chrámy  

s jejich impozantní mozaikovou výzdobou, 74 či solu ňský chrám 

svatého Demetria. 75 

   Historik Norbert Ohler ve své práci píše: „V Byzanci se na 

základ ě n ěkolikasetleté zkušenosti v ědělo, že na nebezpe čné 

barbary se dá zap ůsobit nádherou kultury jež byla na východ ě 

hluboce zako řeněna. Vyslanci z daleké Rusi, kte ří hledali 
                                                           
73 ŘÍ ČAN, Rudolf. Dvanáct století církevních d ějin. Praha: KALICH, 2008, 
str. 175.  
74 Konkrétní p říklad zde p ředstavuje p ředevším chrám svatého Vitale o 
osmiúhelníkovém p ůdorysu a s tradi ční vznosnou kupolí, s tendencí tém ěř 
gotickou. Srv. ŘÍ ČAN, Rudolf. Dvanáct století církevních d ějin. Praha: 
KALICH, 2008, str. 180. Taktéž MEIER, Mischa. Justinián . Červený Kostelec: 
Pavel Mervart, 2009, str. 22. Taktéž BOVINI, Giusep pe. Mosaikenaus Ravenna. 
Longo, 1976, str. 46.  
75 V Soluni byl Demetrius uctíván jako ochránce m ěst.  
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vhodné náboženství se cítili p řed tisíci lety v chrámu Hagia 

Sofia jako v nebi a byli v takovém vytržení, že ani  nedokázali 

popsat své dojmy.” 76 

   V Konstantinopoli nechal Justinián vybudovat cel ou řadu 

církevních i sv ětských staveb, kde se mohli shromaž ďovat 

občané a jež mu m ěly posloužit také jako prost ředek k upevn ění 

moci. Tu se snažil postavit na jednotící myšlence, jíž se mu 

jelikož byl velice nábožensky založený, stalo k řesťanství. 

Justinián svou vládou napl ňoval tehdejší p ředstavu, že císa ř 

má zprost ředkovávat vládu Boží na zemi 77 (imitatio Dei). 

Náboženský význam m ělo i výtvarné církevní um ění, které práv ě 

za Justiniána velmi vzkvétá. „Chrámové stavby spojovaly 

umělecký odkaz antiky s k řesťanskou invencí a řecké vzory 

s orientálními. Církevní um ění tu postavilo do služby 

křesťanské bohoslužby všechny prost ředky, aby se pokusilo     

o výraz dogmatu, o zachycení Božské krásy a slávy             

i vyznava čské pokory a mystického zanícení v ěřících.” 78 

Obrazové a písemné prameny z pozdn ě Justiniánské doby ukazují, 

že Justinián se dával stále více zobrazovat jako ro vný 

Kristu. 79 Svou vládu pokládá za následek Boží v ůle. A snad tomu 

tak i skute čně bylo, jelikož se se svým strýcem a p ředch ůdcem 
                                                           
76 OHLER, Norbert. Katedrála. Jino čany: H & H Vyšehradská, 2006, str. 541. 
Taktéž LÁŠEK, Jan Blahoslav. Počátky k řesťanství u východních slovan ů. 
Praha: SÍ Ť, 1997.  
77 „ Justinián se stále více prezentoval v roli svatého muže, jenž se jako 
asketa t ěší obzvláš ť úzkému vztahu k Bohu, má od Boha uzdravující sílu a 
může zp ůsobovat zázraky.” Viz ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ. ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ. 
[online]. Electronic informations. Payge revision 1 4th April 2012. ISO 690-
8/2e. [cit.2013-5-13]. URL 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/P rocopius/Buildings/home.
html.  Že šlo o pouhý oslavný topos, dokládá Prokopios, kd yž zmi ňuje totéž 
Justiniánovo asketické chování i ve svém hanlivém s pisu Anekdota, kde je 
však vykládá zcela jinak, totiž jako doklad císa řovy démonické povahy. Viz 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ. ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ. [online]. Electronic informations. 
Payge revision 8th April 2012. ISO 690-8/2e. [cit.2 013-5-13]. URL 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/P rocopius/Anekdota/Chapte
rs13.html. Taktéž  MEIER, Mischa. Justinián . Pavel Mervart: Červený 
Kostelec, 2009, str. 144.  
78 ŘÍ ČAN, Rudolf. Dvanáct století církevních d ějin.  Praha: KALICH, 2008,      
str. 179.  
79 O čemž hovo ří i Mischa Meier v jeho monografii: „Tak se objevuje na 
konzulárním diptychu (slonovinové desti čce, jež oznamovala nástup konzula 
do ú řadu) z r. 540 na stejné úrovni jako Kristus. P ři r ůzných 
příležitostech nazna čoval zam ěnitelnost císa řského a Kristova obrazu.”  Viz 
MEIER, Mischa. Justinián . Pavel Mervart: Červený Kostelec, 2009, str. 143.  
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Justinem vypracovali z chudých p řist ěhovalc ů až k císa řskému 

tr ůnu a stali se hlavními iniciátory moci nad celou te hdejší 

velkolepou Byzantskou říší. 80 Této role se v kone čném d ůsledku 

především Justinián zhostil více než dostate čně o čemž 

vypovídá skute čnost, že Justinián pat ří k nejst ěžejn ějším 

císa řům celého vývoje Byzantské říše.  

   Stejn ě hojn ě jako zasahoval do oblasti právní vynikal      

i v mnohých dalších. Rovn ěž významnou jsou nap ř. jeho aktivity 

týkající se stavební politiky. „Již z dálky je vid ět, že mnoho 

kostel ů má sloužit nejen jako viditelné znamení víry, ale také 

jako projevy sebev ědomí a moci. Prameny vypovídají o tom, že 

kostel byl shromaždišt ěm církevní a často sv ětské obce, navíc 

pohřebišt ěm a místem, kde se p řipomínal jeho zakladatel       

a donátor a dobrodinec.” 81 

   Proto Justinián krátce po potla čení povstání zadal rozkaz 

ke stavb ě chrámu Hagia Sofia. „Dva dny po Vánocích roku 537 se 

k Hagii Sofii vydalo procesí v čele s císa řem. Když se všichni 

dvo řané shromáždili v prostorách nového chrámu, p ředstoupil 

před n ě Justinián. Pod majestátní klenbou, jakoby zav ěšenou na 

řet ězu p římo z nebeského ráje, p řed o čima na zlem zlákaného 

anděla, 82 a vyk řikl: Zvít ězil jsem i nad tebou, Šalomoune.” 83 

Císa ř Justinián byl pohán ěn p ředstavou že  svým dílem p řekoná 

biblického Šalomouna. A n ěkte ří badatelé jako nap ř.: Mischa 

Meier, Vladimír Vav řínek, R ůžena Dostálová ad. tvrdí, že se mu 

to zásluhou o tento monument poda řilo. Prokopios však ve svých 

Tajných d ějinách  v této souvislosti kritizuje císa řovu zna čnou 

                                                           
80 Tohle bylo možné pouze v mentalit ě a kultu ře panující v Byzanci, nikde na 
západ ě by n ěco obdobného nešlo realizovat. Tam panovníci usedal i na tr ůn 
především prost řednictvím rodové linie, nebo pomocí s ňatkové politiky.  
81 OHLER, Norbert . Katedrála; náboženství – politika – architektura - 
dějiny.  Jino čany: H & H Vyšehradská, 2006, str. 58.  
82 O kterém se dle jedné z legend tradovalo, že ho Ju stinián lstí p řiměl, 
aby zde z ůstal a dokon čený chrám st řežil. Jiná legenda uvád ěná profesorem 
Ří čanem zase říká, že: „Plány chrámu svaté Moudrosti ur čil B ůh skrze 
anděly .” Tyto legendy jen potvrzují význam, jaký byl chrá mové kráse 
přisuzován.  
83 HOLLIS, Edward. Skrytý život budov . Praha: Slovart s.r.o., 2012, str. 71.  
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nabub řelost. 84 Dále v díle vyjad řuje obavu, že klenba kupole 

chrámu Hagia Sofia není nijak ukotvená a p ůsobí jako by se 

vznášela bez jakýchkoliv základ ů. Dokonce se o ní vysloví i ve 

smyslu, že se co nevid ět z řítí.  

   Hagia Sofia se stala st ředobodem tehdejšího jak 

náboženského tak kulturn ě - politického d ění a bude i dalším 

rozebíraným tématem v této práci. Pokusím se zde od  základ ů, 

tedy od iniciátora a financovatele stavby císa ře Justiniána 

Velikého, p řes jednotlivé st řípky mozaiky dosp ět až k paprsk ům 

sv ětla pronikajícím skrze honosnou kupoli v jejichž ja su se 

skví nádhera Boží Moudrosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 „Na vý čet Justiniánových čin ů by mi nesta čila v ěčnost. Ale bude sta čit, 
abych shromáždil a zmínil n ěkteré p říklady, pomocí nichž bude celý jeho 
charakter ukázán lidem budoucích generací: p řetva řoval se, nezáleželo mu na 
Bohu, ani kn ěžích nebo zákonech pro obyvatelstvo, i když se zdál o že to 
upřednost ňuje. V ůbec mu nezáleželo na n ějaké slušnosti ani pro prosp ěch 
státu, který by z toho mohl plynout, pro toto jedná ní nejsem schopen najít 
jiný d ůvod, než že jediným jeho zájmem bylo zmocnit se vše ch pen ěz na 
sv ět ě.”  ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ. ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ. [online]. Electronic 
informations. Payge revision 8th April 2012. ISO 69 0-8/2e. [cit.2013-5-13]. 
URL 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/P rocopius/Anekdota/27*.ht
ml. 
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2.  BYZANTSKÉ UMĚNÍ 

 

2.1. P ředjustiniánská etapa 

 

   Východo římské um ění, které vznikalo v letech 

předcházejících Justiniánovu vládu se ozna čuje též jako ran ě 

křesťanské um ění. Tehdy ješt ě neexistovalo žádné d ělení na 

umění východních či západních provincií. Už od této doby je 

možné pozorovat zárodky k řesťanské ikonografie, 85 která se 

pozd ěji dále formuje a rozvíjí v é ře zlatého v ěku byzantského 

umění. V d ůsledku p ředchozích zm ěn byl definitivn ě pojmenován 

nový um ělecký sloh definovaný jako Byzantský. Dnes je však 

všeobecn ě p řijímán názor, že byzantské um ění je spíše syntézou 

umění celé tehdejší oikumene, tedy že p řepracovalo nebo 

absorbovalo i um ění východních provincií a Východu v ůbec.  

   Um ělec m ěl v Byzanci status řemeslníka a byl pod řízen 

teologickému myšlení své doby a záv ěr ům církevních koncil ů jež 

musel dodržovat, i když i zde existují ur čité odklony nebo 

vlastní tvo řivý p řístup, nap říklad v knižní malb ě. Tímto 

způsobem se byzantské um ění vyjad řovalo neosobním, anonymním  

a kolektivním zp ůsobem mí řícím k transcendentálním hodnotám, 

jež dovolovaly byzantské tradici tak dlouho p řežívat. 

   Za Konstantina, 86 který z malé řecké osady Byzantion 

vybudoval své sídelní m ěsto následovala výstavba hradeb 

s branami, vodovod ů a hlavních monumentálních budov, které a č 

pozd ějšími panovníky dostav ěny, se v pr ůběhu st ředov ěku 

pr ůběžně z r ůzných p ří čin p řestavovaly. Hlavní pam ětihodnosti 

                                                           
85 K ší ření ikon a dalšího um ění docházelo prost řednictvím nov ě vznikajících 
poutnických center v oblastech Palestiny a Jeruzalé ma. Mezi um ělecká centra 
tehdejší doby lze za řadit provincie spadající do systému p ěti patriarchát ů. 
Sem pat ří po již zmín ěném Jeruzalému ješt ě Řím, Konstantinopol, Alexandrie 
a Antiochie. K nimž se dá ve sm ěru rozvoje um ění p ři řadit i Ravenna s 
Milánem.  
86 Více BURCKHARDT, Jacob Christoph. Die Zeit Constantins des Grossen . 
Basel: Schwabe, 1978; CLAUSS, Manfred. Konstantin Veliký: římský císa ř mezi 
pohanstvím a k řesťanstvím . Praha : Vyšehrad, 2005.  
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Byzance byly umíst ěny v tzv. Augustaiu. 87 Co se však oblasti 

architektury a užitého um ění tý če: „Ani jeden objekt z doby 

Konstantinovy se v Novém Římě nezachoval.” 88 To ovšem 

neznamená, že by nám skrze jeho činy nebyl odkaz na n ěho 

zanechán. Edward Hollis, či José Pijoan ve svých publikacích 

zmi ňují, 89 že Justinián vystav ěl chrám Hagia Sofia na stejném 

míst ě, kde stávala p ůvodní stejnojmenná bazilika z doby 

Konstantinovy. 

   Již v p ředjustiniánské dob ě je patrná nezávislost až 

odlišnost od latinských koncept ů. Zm ěna stylu 90 je z řejmá na 

specifických tvarech, origináln ě budované architektu ře, 

užívání nových materiál ů a vzniku do té doby nevídaných 

výtvarných technik. Za pomoci t ěchto kritérií byly pozd ěji 

vybudovány vrcholné stavby, které spadají do období  

Justiniánovy vlády a dalších let. 91 

2.2. Justiniánské období 

 

   Pro období vlády Justiniána I. je rozhodn ě p řízna čný četný 

rozkv ět císa řských donací sloužících k podpo ře monumentálního 

státního a církevního um ění. Dochází ale i k rozvoji 

socha řství, bohužel artefakty z této sféry se dochovaly p ouze 

v n ěkolika málo fragmentech. Z popis ů Konstantinopole aj. 

                                                           
87 Augustaion - velké čtvercové nám ěstí, centrální prostor m ěsta, kudy mj. 
vedla hlavní t řída (tehdy až po západní opevn ění m ěsta). Viz PIJOAN, José. 
Dějiny um ění/3 . KNIŽNÍ KLUB ve spolupráci s nakladatelstvím BALIO S: Praha, 
1998,     str. 71. Taktéž MEIER, Mischa. Justinián . Pavel Mervart: Červený 
Kostelec, 2009,  
str. 21.  
88 PIJOAN, José. Dějiny um ění/3 . KNIŽNÍ KLUB ve spolupráci s nakladatelstvím 
BALIOS: Praha, 1998, str. 72.  
89 Nap ř. „Který položil základy Konstantinopole a který v roce 360 našeho 
letopo čtu nechal vybudovat p ůvodní chrám Boží moudrosti.” Taktéž HOLLIS, 
Edward.  Skrytý život budov. Slovart s.r.o., Praha 2012, str. 70.  
90 Ubírání se novým sm ěrem je patrné na zám ěně schématu zdobení sloupových 
hlavic. Pozd ějším dokladem je typická mozaiková výzdoba.  
91 Myšleno nap ř. budova senátu, císa řský palác, jízdárna, chrám sv. Ireny a 
několik nemocnic, chrám Bohorodi čky ve Vlachernách, následovaly chrámy sv. 
Anny, sv. Zoe, archand ěla Gabrilea, sv. Petra a Pavla, sv. Sergia a Bakcha  
a kone čně poh řební chrám sv. Apoštol ů s hroby císa řů a význa čných sv ětc ů 
byzantské církve. PIJOAN, José. Dějiny um ění/3 . KNIŽNÍ KLUB ve spolupráci 
s nakladatelstvím BALIOS: Praha, 1998, str. 82.  
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velkých byzantských m ěst lze nalézt zmínky o ambonách, sochách 

císa řů, triumfálních sloupech a obloucích. Prokopios 92 popisuje 

jak Justinián krom ě chrám ů ad. budov nechává vybudovat 

panovníkovu jezdeckou sochu, kterou umístí uprost řed 

Augustaia. Svého socha řského vypodobn ění se do čkává i n ěkolik 

byzantských princezen a císa řoven: Eudoxie, Ariadna, Theodora.  

   Jako další z nových zp ůsob ů se objevuje opracovávání 

slonoviny, používá se reliéfní technika, k odd ělení prostor ů 

v chrámu se za číná využívat templon. 93 Rozkv ět nemine ani 

oblast knižní ilustrace, jež reprezentují nap ř. Rabbjul ův 

evangeliá ř, či Rossanský evangeliá ř. „Sou částí ritu se staly  

i církevní hymny, náboženské, lyrickoepické                   

a lyrickodramatické básn ě spojené nerozlu čně s hudbou. Forma 

t ěchto písní se nazývala kontakie a byla zcela novou formou 

básnického útvaru. Co se tý če obsahové, metrické i jazykové 

stránky, byla zcela bez návaznosti či jiné podoby s formou 

klasickou.” 94 

   Tento zlatý a nesmírn ě plodný v ěk byzantského um ění 

vyjad řuje říšskou ideu triumfálními monumenty sloužícími 

k oslav ě Boha. P říkladným projevem takovéto myšlenky je 

architektura chrámu Hagia  Sofia. Ta vyniká mj. vnit řní 

výzdobou st ěn chrámu, které zdobí četné, tematicky zam ěřené 

mozaiky. 95 Byzantské um ění je dále ve velké mí ře matkou 

křesťanské ikonografie v ůbec. Má svou vlastní specifickou 

ikonografii mu čedník ů a svatých či zobrazení liturgických 

text ů. 96 Jako nám ěty k ilustracím často sloužily výjevy ze 

                                                           
92 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ. ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ. [online]. Electronic informations. 
Payge revision 14th April 2012. ISO 690-8/2e. [cit. 2013-5-13]. URL 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/P rocopius/Building
s/A1*.html .  
93 Ve starok řesťanských a st ředov ěkých chrámech bylo kn ěžišt ě vždy odd ěleno 
od kostelní lodi zvláštní chórovou p řepážkou, tzv. templonem.  
94 DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzd ělanost . Praha: Vyšehrad, 2003, str. 132- 
140.  
95 Mozaikou tvo řené obrazy dle názoru Rudolfa Ří čana vyjad řují touhu po 
nadsv ětovém a alegorickém výrazu božských v ěcí. Pro byzantské um ění jsou na 
mozaikách p řízna čné zplošt ělé postavy, ve kterých se nemá zrcadlit 
skute čnost postihnutelná smyslov ě, ale vyšší, nadpozemské pravdy.  
96 Jako Menologium, Akathistosad.     
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života Krista nebo Bohorodi čky v ětšinou založené na 

nekanonických textech. 

2.3. Pr ůběh a d ějiny byzantského um ění 

 

   Jako platí, že termín ran ě k řesťanská odkazuje na interval 

mezi dv ěma obdobími vlády; od Konstantina až po Karla Velik ého 

na západ ě nebo mezi obdobími od Konstantina až po ikonoklasm us 

na východ ě. Stejn ě tak je termín Byzantský, z druhé strany 

vázaný na hranice a vliv Byzantského státu. Zatím c o ranní 

historici spíše vymezují Byzanc na období za čínající po 

ikonoklasmu, nov ější u čenci, uznávají sílu kontinuity Východní 

říše. D ějiny byzantského um ění jsou t ěsně spjaty se založením 

Konstantinopole a p řesunutím centra říše na Východ. Malá řecká 

kolonie Byzantion byla kompletn ě p řebudována zp ůsobem 

vyjad řujícím nové pot řeby říše. Stála na strategickém míst ě, 

které zahrnovalo jak západní tak i východní kolonie . M ěsto 

obdrželo název po Konstantinovi I., zakladateli imp éria 

sjednocujícího k řesťanské náboženství s ideou říše a Kristova 

království. 

   Justiniánem zapo čalo tzv. zlaté období byzantského um ění 97  

a celkov ě období jeho vlády bylo p řevážn ě postaveno na snaze 

po zvýšení prosperity celé říše. Justinián byl ú časten procesu 

proměny Konstantinopole založené Konstantinem Velikým 98 

v centrum moci, které doposud s malými či v ětšími p řestávkami 

zastával Řím. A Konstantinopol získávala stále vyšší a vyšší 

prestiž, pokládaje se za Nový Řím. 99 Historik jeho období 

                                                           
97 Srv. VAV ŘÍNEK, Vladimír. Encyklopedie Byzance . LIBRI Slovanský ústav AV 
ČR: v.v.i., Praha, 2011, str. 106. Taktéž MEIER, Mis cha. Justinián . Červený 
Kostelec: Pavel Mervart, 2009, str.64-65.  
98 Dnes se soudí, že p ůvodní stavba Hagie Sofie byla z doby vlády 
Konstantina Velikého, tehdy se jednalo o baziliku o bdélníkového p ůdorysu, 
s trámovým stropem. Viz PIJOAN, José. Dějiny um ění/3 . Knižní klub ve 
spolupráci s nakladatelstvím Balios: Praha, 1998, s tr. 72. Dostav ěl ji 
pravd ěpodobn ě jeho následovník Konstantin II. roku 360. Jak píše  HOLLIS, 
Edward. Skrytý život budov . Praha: Slovart s.r.o., 2012, str. 72.  
99 K tomu PIJOAN, José. Dějiny um ění/3 . Knižní klub ve spolupráci 
s nakladatelstvím Balios: Praha, 1998, str. 71.  
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Prokopios Kaisareiský uznává kulturní a civiliza ční funkci 

Říma, ale vyjad řuje zárove ň i myšlenku, že říšská vládní moc 

(imperium - řecky basileia) už byla p řenesena translatio 

imperii z Říma do nového císa řského m ěsta Konstantinopole.  „Ve 

státoprávním myšlení této doby ovšem p řetrvává myšlenka 

jednotné Římské říše sahající od Británie k Eufratu, území 

obsazená germánskými etniky jsou však říší ponechávána z dobré 

vůle.” 100   

   Byzantské um ění tedy nem ůžeme definovat politicky ani 

geograficky, ale spíše duchovn ě všude tam kde zasáhl vliv 

byzantské teologie nebo byzantských rituál ů. M ůžeme mluvit    

i o doznívání nebo transformaci byzantského um ění 

v provinciích nebo v zemích spadajících do byzantsk ého 

kulturního vlivu uplat ňovaného nap říklad na Athosu 101           

a p řepracovaného více či mén ě tvo řivým zp ůsobem na Balkán ě 

nebo na území dnešní Ukrajiny nebo Ruska. Byzantské  umění je 

tedy p ředevším um ěním náboženským, teologickým a mystickým tj. 

hesychasmus, je teologií v barvách, i když se nezab ývá jen 

výhradn ě náboženskou symbolikou či tématy. Pohanské nebo 

sv ětské um ění v Byzanci žilo stále, bylo však spíše na okraji 

zájmu v mozaikách a malbách výzdoby palác ů a užité um ění ve 

výrobcích ze st říbra a keramiky, textilu, slonovin ě, špercích 

apod.  

   Zlatý v ěk pro byzantské um ění kon čí soub ěžně s Theodosiovou 

a Justiniánovou dynastií, ale říše trvá ješt ě dalších osm set 

let. Dnes rozlišujeme čty ři charakteristické etapy byzantského 

umění, které vývojov ě odpovídají čty řem hlavním etapám 

říšských d ějin. První fáze se po čítá založením Konstantinopole 

až po p ředch ůdce obrazoboreckých císa řů. 102  Do druhé spadá 

ikonoborecké období, kdy dochází k masivnímu ni čení 

                                                           
100 DOSTÁLOVÁ, Růžena.  Byzantská vzd ělanost . Praha: Vyšehrad, 2003, str. 55.  
101 HLAS PRAVOSLAVÍ. FILOKALIA - O POKÁNÍ, SVATÁ HORA ATHOS, VZPOMÍNKA NA 
OTCE VÁCLAVA ČIKLA, OSADNÉ. Vydává Pravoslavná církev českých zemích s 
požehnáním + Kryštofa, arcibiskupa pražského a metr opolity českých zemí a 
Slovenska. Registrace: MK ČR E 248. Ro čník XVI., číslo 1/2010-, str. 16-17.  
102 Toto období zapo čalo císa řem Lvem III. (20. léta 8. století) a trvalo až 
po sedmý ekumenický koncil svolaný roku 787 císa řovnou Theodorou.  
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náboženských obraz ů. 103  T řetí fázi v po čátku vymezuje nástup 

Makedonské dynastie 104  na byzantský císa řský stolec, čili éra 

Basilea I. Konec t řetí fáze je rok 1204, v n ěmž probíhá čtvrtá 

křížová výprava. Tehdy k řižáci zcela zpustošili, vyplenili    

a zneuctili Konstantinopol. Poslední čtvrtá fáze navazuje na 

rok 1204 a kon čí se zánikem celé epochy Byzantské říše, když 

roku 1453 Konstantinopol dobudou Turci. 105  

   V dob ě okupace Konstantinopole k řižáky (1204-1261) nebyla 

sice kontinuita byzantského um ění p řerušena, nicmén ě samotné 

umění zaznamenalo výrazné ochuzení ze kterého se však na 

rozdíl od ostatních složek kultury sta čilo vzpamatovat. 

V záv ěru svých d ějin byla sice Byzanc ekonomicky p ředstižena 

prosperujícími Benátkami a Janovem, ale pokud šlo o  uměleckou 

tvorbu dosáhla nové expresivní formy v tzv. palaiol ogovském 

umění (1261-1453) nazývaném Byzantskou renesancí nebo t řetím 

zaltým v ěkem byzantského um ění. Vznikly takové skvosty jako 

fresky v chrámu kláštera Chora, kláštera Pammakaris tos, 

kostela Panagia ton Chalkeon v Soluni nebo kostel ů v Mist ře, 

které nahrazují náro čnější a dražší mozaikovou techniku. 

Byzantské um ění se s oblibou vracelo k archai čt ějším stylovým 

formám malby v knižní miniatu ře (tzv. iluminaci)              

i v monumentálním malí řství. V dob ě kdy říše geograficky, 

                                                           
103 „Boj proti ikonám je vykládán zaprvé jako výsledek politického tlaku na 
císa ře ze strany moci islámu, zadruhé jako výsledek teol ogických spor ů mezi 
muslimy a k řesťany, které byly p ředevším odrazem silného vlivu semitského 
(hebrejského a muslimského transcendentalismu) popí rajícího zobrazitelnost 
a poznatelnost Božství na úkor Vt ělení a milosti.”  Viz LUPTÁKOVÁ, Marina. 
Od masky k osobnosti. Zobrazení napln ěného lidství v ikon ě. In Ikona 
v ruském myšlení 20. století . Pavel Mervart, 2011, str. 16-17.  
104 Perioda období vlády Makedonské dynastie (867-1057 ), p řinesla návrat a 
oživení n ěkterých starších zp ůsob ů vyjad řování; byl to druhý zlatý v ěk 
byzantského um ění ob čas nazývaný makedonskou renesancí. Ta se vyzna čuje 
obnovou klasických témat, ur čitým návratem ke starým formám zobrazení a 
techniky a p řejímáním nebo zpracováním um ění Východu, islámských motiv ů 
apod. Za doby dynastie Komnenovc ů (1081-1185) dochází k expanzi latinského 
Západu a jeho interakci s Byzancí, což se projevilo  i v um ění. Z deskové 
malby (malby ikon) známe nap říklad tzv. k řižácké um ění. Ze Sicílie, dobyté 
Normany, jejíž vládci vybudovali chrámy nádhern ě vyzdobené mozaikami 
(Palermo, Cefalú, Monreale) se ší řil byzantský um ělecký vliv dále 
(Torcello). V této dob ě vznikají nádherné nást ěnné malby v kostelech 
klášter ů Dafne, Hosios Loukas, Nerezi a Studencia.  
105 Srv. PIJOAN, José. Dějiny um ění/3 . KNIŽNÍ KLUB ve spolupráci 
s nakladatelstvím BALIOS: Praha, 1998, str. 99.  
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ekonomicky i politicky umírala ovliv ňuje byzantské um ění 

kulturu Benátek, Balkánu (Gra čanica, Rila, Staro Nagori čino, 

Studenica) a Ruska. 

   Definice byzantského um ění stejn ě tak jako jeho zdroj nebo 

původ byly v 19. a 20. století p ředmětem diskusí, které 

zdůraz ňovaly nebo naopak potla čovaly roli starého hlavního 

města říše - Říma. Ten byl vnímán jako kolosální, rozvíjející 

se státní útvar, který ve své dob ě neměl obdoby. 

2.4. Architektura 

 

   Byzantskou architekturu, lze definovat pomocí ar chitektury 

Konstantinopolské a říší které se dostali pod p ůsobnost sféry 

jejího vlivu. Protože se tyto teze zna čně p řekrývají lze a má 

smysl zacházet s ob ěma dv ěma kategoriemi sou časn ě. Vznik nové 

výrazné k řesťanské architektury, m ůžeme chápat jako d ůsledek 

postupného procesu p řeměny národ ů starov ěkého sv ěta, které 

přecházejí na novou víru. Pokud jde o materiály a tec hniku 

týkající se ran ě k řesťanské a byzantské architektury 

představují kontinuální vývoj zvyklostí pozdní Římské říše. 106  

   Na architektu ře je tedy patrný vzestup k řesťanského 

východu. 107  skrze kterou um ění Byzance aj. východních oblastí 

pronikalo na západ a dále skrze Balkánský poloostro v až do 

Ravenny.  

   Na východ ě se v mnoha r ůzných variantách t říbí a rozvíjí, 

neoby čejná centrální dispozice p ři stavb ě budov. „Chválí se 

čisté linie, harmonie celku, skv ělost barev jejichž hojné 

                                                           
106 STRAYER, Joseph R. Diactionary of the Middle Ages. Volume  4. NEW YORK: 
Charles Scriber´s sons, 1985, str. 331.  
107 Krása a dokonalost chrámu ovlivnily také p řijetí víry na Rusi.” Viz 
JAZYKOVOVÁ, Irina. Chrám Sv. Sofie in Chrámy nejkrásn ější a nejzajímav ější 
a kláštery. Praha: Fortuna Print. 2006. str. 82. Taktéž HOLLIS,  Eduard. 
Skrytý život budov.  Praha: Slovart s.r.o., 2012 str. 72. Cituje pov ěst 
z 12. století v níž popisuje nadšení posl ů knížete Vladimíra po jejich 
spat ření chrámu Hagia Sofia: „I p řišli jsme pak do H řek a vedli nás, kde 
slouží Bohu svému a nev ěděli jsme na nebi-li jsme byli nebo na zemi, neb 
není na zemi takového podívání ani krásy takové i n eumíte toho ani 
pov ěditi.”  
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užití je pro byzantské církevní stavby stejn ě p řízna čné jako 

výzdoba zlatem a v ůbec nádherné provedení, bohaté mozaiky, 

jemné skulptury krajkových vzor ů, užití sv ětla i temných 

podklad ů, aby všechna ta nádhera nazna čila božský majestát    

a strhovala ú častníka služeb Božích k vnit řnímu zanícení.” 108  

Baziliky zatla čuje do pozadí nový typ stav ěných chrám ů 

s kupolí ty čících se na p ůdorysech volného nebo vepsaného 

kříže, čtverce, mnohoúhelníku či hv ězdice. Díky tomu se takto 

postavené budovy vyzna čují lehkou stavební konstrukcí, která 

nese ohromnou úst řední kupoli, k níž se p řípadn ě druží další 

polokupole a apsidy. 109  Tento vývoj dosp ěl v Konstantinopoli   

a dalších oblastech svého vlivu k vytvo ření kupolové baziliky 

„prvního p ůvodního projevu byzantského architektonického 

génia.” 110  Ve st ředov ěku z řejm ě k tomuto zp ůsobu stavby 

motivovaly stavitele p ředevším t ři impozantní architektonické 

památky z pozdní antiky. Byl to Pantheon v Římě, 111  Chrám 

Božího hrobu v Jeruzalém ě a císa řská mauzolea nap ř. 

Theoderichovo ke kterým lze dále po čítat i římské císa řské 

stavby jako baziliku San Vitale v Ravenn ě, 112  či tamní 

mauzoleum desetibokého tvaru p řipomínající kostel Panny Marie 

v Cáchách, který dal postavit Karel Veliký. 113  

   Tvar staveb, typický pro toto období bývala podé lná či 

centráln ě sm ěřovaná budova. Kostely jsou tedy zpravidla 

                                                           
108 ŘÍ ČAN, Rudolf. Dvanáct století církevních d ějin . Praha: KALICH, 2008,       
str. 179.  
109 Výklenek za oltá řem.  
110 Larousse. Encyklopedie um ění st ředov ěku . Odeon. Praha, 1969, str. 31-33.  
111 Pantheon mohl být vzorem pro jiné kostely p ředevším proto, že koule se 
pokládala za dokonalý geometrický útvar. Jako kouli  si lidé p ředstavovali 
celý vesmír. Kristus zpodoben jako vládce sv ěta, drží v ruce kouli, nad níž 
je často k říž a která p ředstavuje vesmír  (kosmos). Nad zemí chápanou jako 
kotou č se klenou nebesa a pod nimi podsv ětí téhož tvaru.  
112 I Mosaice Ravennati Della Chiesa di S. Vitale/Santi  Muratori Ravenna . 
2nd ed. Bergamo: Istituto Italiáni d'Arti Grafiche,  1945, str. 14-40.  
113 Karel Veliký (747-781), franský král od roku 768, langobardským se stává 
roku 774, císa ř římský od roku 800. Syn Pipina III. V roce 812 získa l část 
byzantského území v Itálii a u Jaderského mo ře. Jeho dv ůr v Cáchách se stal 
st řediskem rozvoje v ědy a kultury a je proto t ěsně spjatý s tzv. 
Karolínskou renesancí. Inspirací mu byly budovy, kt eré vid ěl na svých 
cestách. Není tajemstvím, že na franckém dvo ře se v ědělo o významných 
centrálních stavbách v Jeruzalém ě jakými byly chrám Božího hrobu a Skalní 
dóm. V Konstantinopoli to byl p ředevším chrám Hagia Sofia či kostel sv. 
Sergia a Bachaa. V roce 1165 byl svato řečen.  
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podélné longitudinální stavby postavené na pravoúhl ém půdorysu 

nebo stavby centrální. Podélné stavby mají sv ůj p ůvod často 

v bazilikách s vysokou hlavní lodí a dv ěma nebo čty řmi nižšími 

bočními lod ěmi, ke kterým se od pozdní antiky zhusta p řidávala 

ješt ě p ří čná lo ď. Podélná a p ří čná lo ď tvo ří n ěkdy tvar 

písmene T, čast ěji pak latinský k říž. K velké skupin ě 

centrálních staveb pat ří kostely s polygonálním, oválným či 

elipsovým p ůdorysem.   

   Byzantské obydlí sloužící k ú čel ům soukromých osob se 

stav ělo dle architektury, která byla ve svých typických rysech 

a náležitostech bližší syrskému aj. východnímu typu  t ěchto 

staveb, pro které je charakteristické soust ředění místností 

v zadní části dvora. Rozdílnost t ěchto obydlí v ůči typ ům 

starých řecko římských dom ů je, že pro stará řecko římská obydlí 

bylo naopak typické uspo řádání kolem čtvercového atria. 

Většina dom ů ústila skrze sloupovou p ředsí ň do ulice. Tam kde 

nedostatek místa neumož ňoval takovouto p ředsí ň z řídit býval 

umíst ěn v horním pat ře velký sál, ve kterém souvislá řada oken 

tvo řila jakousi galerii či lodžii. 114  Stejná dispozice, n ěkdy 

s ob ěma t ěmito charakteristickými prvky je typická i pro mnoh o 

benátských palác ů, vystav ěných v dob ě, kdy byl vliv Byzance 

nejsiln ější, 115  pro toto své specifikum jsou Benátské paláce 

významné rovn ěž pro zkoumání a udávání rys ů typizujících 

byzantský d ům. Je zde tedy patné p ůsobení byzantského vlivu na 

Benátské um ělce. 116  

2.5. Ikony 

 

   Byzanc své pravé svébytné um ění projevuje spíše než 

v architektu ře práv ě v malb ě a malí řských nást ěnných výzdobách 

svých chrám ů a posvátných budov. Zatímco pro velké mramorové 

                                                           
114 Dv ě galerie ur čené ženám se rovn ěž nacházejí pod čty řiceti okny chrámové 
kupole v Hagii Sofii.  
115 Tj. v období Theodosiovy a Justiniánovy dynastie.  
116 Srv. PIJOAN, José. Dějiny um ění/3 . KNIŽNÍ KLUB ve spolupráci 
s nakladatelstvím BALIOS: Praha, 1998, str. 110.  
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chrámy vznikající v klasickém období řeckého a římského 

starov ěku je charakteristická výzdoba reliéfy a sochami, 

cihlové zdi a kupole v k řesťanském um ění st ředov ěku již 

zdobily barevné mozaiky či nást ěnné malby.  „Ikonopis 

historicky vznikl z techniky fresky a ve své podsta t ě je tím 

nejlepším projevem fresky, osvobozeným od vn ějších závislostí 

fresky na nahodilých architektonických a jiných ome zeních.” 117  

Jako ikona se ozna čuje „Byzantská desková malba, v širším 

smyslu slova figurální vyobrazení náboženského char akteru na 

jakémkoliv materiálu.” 118  Malba ikon byla p ůvodn ě provád ěna 

technikou enkaustiky tj. za tepla roztíraným voskem  s barvou, 

tempera se za čala užívat teprve po období ikonoklasmu. 119  

   V klášte ře sv. Kate řiny na Sinaji se zachovalo dvacet sedm 

nejstarších deskových maleb - ikon z 6. až 7. stole tí. N ěkolik 

ikon z 8. a 9. století je dále uloženo ve sbírkách Sinajského 

kláštera. Tyto však reflektují spíše provinciální u mění. 

Pozdější doklady ikon z 10. a 11. století jsou již hojn ější. 

   Figurativní um ění m ělo hluboký teologický a liturgický 

smysl a otázka zda a jak ho uctívat či neuctívat byla dokonce 

řešena svoláním sedmého všeobecného sn ěmu. 120  Je 

nezpochybnitelnou skute čností, že východní ikonografie dalece 

překonává ikonografii západní. K jejímu vrcholnému ro zkv ětu 

došlo práv ě ve zlaté dob ě byzantského um ění. „Ikona jako 

zachycení a zv ěst, jako zv ěstování duchovního sv ěta v barvách, 

je v samotné své podstat ě pochopiteln ě dílo toho, kdo tento 

sv ět vidí – sv ětce. A proto um ění ikonopisu, v souladu s tím 

čemu se ve sv ětském jazyce říká um ění, nenáleží pochopiteln ě 

nikomu jinému než svatým otc ům. Také církevní chápání, jež 

bylo obzvláš ť p řesn ě vyjád řeno ve známem usnesení sedmého 

ekumenického sn ěmu, nepovažuje za nutné vyd ělovat ikonopisce 

                                                           
117 FLORENSKIJ, Pavel A. Ikonostas.  Brno: L. Marek, 2000, str. 100.  
118 VAVŘÍNEK, Vladimír. Encyklopedie Byzance . LIBRI Slovanský ústav AV ČR: 
v.v.i. Praha, 2011, str. 211.  
119 LAZAREV, Viktor. Storia della pittura bizantina . 1. questione. Torino: 
Einaudi, trad. di Gildo Fossati, 1967, str. 497.  
120 Konaného roku 787 ve m ěst ě Nikaia. Byl svolán císa řovnou Theodorou. 
Zabýval se otázkou ikonod ůl ů a ikonoborectví v ůbec.  
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ve vlastním ani ve vyšším smyslu slova z řady ostatních 

svatých otc ů, nýbrž dává do protikladu v ůči nim ikonopisce 

v tom nízkém slova smyslu, kopisty, tedy p ředevším prosté 

řemeslníky, mistry ikonopisné práce neboli ikoníky.” 121  

   Zatímco starší ikony vyjad řují spíše soukromý devocionální 

charakter, ikony postikonoklastického období jsou j iž 

příkladem pln ě rozvinutého liturgického um ění ur čeného pro 

veřejnost. Za tímto ú čelem byly ikony p ůvodn ě umíst ěné 

v presbyteriu, či centrálním proskynetariu, p řesunuty za 

zást ěnu chrámu. Pro pot řeby liturgických svátk ů se za čínají 

tvo řit nové ikonografické typy a to jak v ikonografii K rista 

tak i Bohorodi čky. Na templon se umís ťuje postupn ě ikonografie 

Deesis a cyklus svátk ů Dodekaortion. 

  To že byzantská typologie pat řila v d ějinách um ění 

k nejsložit ějším a nejpropracovan ějším je z řejmé i ze dvou 

dochovaných traktát ů o malí řství, v nichž je jasn ě popsáno, 

jak zobrazovat starozákonní p říb ěhy, dvanáct hlavních svátk ů, 

koncily, nebo výjevy ze života svatých. Každý výjev  má své 

ur čité umíst ění v rámci celkové chrámové kompozice. 

Žehnajícímu Pantokratórovi, držícímu v ruce knihu s  nápisem: 122  

„Já jsem sv ětlo sv ěta” nebo n ěkdy ve výjime čných p řípadech 

tr ůnící Bohorodi čce s malým dít ětem na ruce, bylo nap ř. ur čeno 

místo výzdoby apsidy. 123  Dále mezi často zobrazované výjevy 

pat ří Krist ův majestát, symbol Vykoupení, p ři čemž je kladen 

důraz p ředevším na jeho vizioná řský charakter, 

Nanebevstoupení, Prom ěnění Pán ě aj.  

   Ikona je p ředevším um ěleckým dílem. Proto je otázka ikony 

jednou ze sou částí obecné problematiky um ění jako specifického 

způsobu poznání Boha a zjevení. B ůh se dává poznat nejenom 

skrze rozum p řemítáním o n ěm, nebo skrze teologii, ale a to 

především platí  pro východní k řesťany, že z ření Boha je možné 
                                                           
121 FLORENSKIJ, Pavel A. Ikonostas.  Brno: L. Marek, 2000, str. 50.  
122  Písmo byzantské vzniklo z řeckého archaického písma, které bylo sou částí 
řecké abecedy uzákon ěné roku 403 p ř.n.l. A byzantské písmo se následn ě 
stává vzorem pro písmo Kelt ů (Gal ů).  
123 Srv. PIJOAN, José. Dějiny um ění/3 . KNIŽNÍ KLUB. Balios: Praha, 1998, 
str. 112.  



43 

 

také v kráse um ěleckého díla. 124  Konkrétní motivy mají 

v kostelech své p ředem dané místo, které je vymezeno p řísnými 

pravidly. 125  Symbolický a liturgický význam ikonomalby má 

obdobnou charakteristiku a smysl jako čtení ur čených úsek ů 

z Písma p ři bohoslužbách v pr ůběhu církevního roku. Nelze tedy 

popírat duševní podstatu ikon. „Na tomto základ ě bychom dnes 

mohli ikony podle zdroje vzniku rozd ělit na čty ři druhy: 

1)ikony biblické, založené na skute čnosti dané slovem Božím; 

2)ikony portrétní, jež se opírají o vlastní zkušeno st a pam ěť 

ikonopisce, sou časníka zobrazovaných osob a událostí; 3)ikony 

psané podle tradice, opírající se o ústn ě či písemn ě 

zprost ředkovanou duchovní zkušenost z p ředchozích dob; 4)ikony 

zjevené, psané na základ ě vlastní duchovní zkušenosti 

ikonopisce tzn. posvátného vid ění nebo snu.” 126  

2.6. Mozaiky 

 

   P ůvodn ě nejrozší řenějším um ěleckým stylem charakteristickým 

pro Byzanc a její um ění je druh nást ěnné výzdoby náro čný co do 

způsobu provedení zvaný mozaika. Tento druh výzdoby kt erý se 

prvn ě objevuje v byzantském um ění je následn ě použitý v mnoha 

chrámech. Mozaiky na mnoha místech dopl ňují nápisy či písemné 

zkratky. K řesťané za čali mozaiku výrazn ěji používat až po 4. 

století. Od 5. století se výrobou mozaikových koste k zabývaly 

už i malé dílny nap ř. v Masad ě, krátce na to rovn ěž vznikly 

dílny velké. 

   Mozaika byla odvozena z dlažby a opusu sectile, 127  avšak 

technicky byla zdokonalena díky užití pom ěrn ě malých 

čtverhranných kostek a zlomk ů skla, emailu, broušených       

                                                           
124 BULGAKOV, Sergej, Nikolajevi č.  Ikona a úcta k ní. Dogmatický p řehled. 3. 
Umění a ikona. In Ikona v ruském myšlení 20. století . Pavel Mervart, 2011, 
str. 158.  
125 Srv. Larousse. Encyklopedie um ění st ředov ěku . Odeon. Praha, 1969, str. 
35.  
126 FLORENSKIJ, Pavel A. Ikonostas.  Brno: L. Marek, 2000, str. 47-48.  
127 Opus sectile (geometrické tvary: čtverce, trojúhelníky, koso čtverce; 
materiál: mramor, slonovina).  
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a lešt ěných drahých kamen ů tzv. gem ů, a drahého kovu. V chrámu 

Boží Moudrosti bylo jen v samotné apsid ě použito 2,5 milionu 

pozlacených mozaikových kostek. Rychlost skladby ob razu 

mozaiky závisela na zru čnosti dílen a jednotlivc ů pracujících 

na stavb ě obrazu, nap ř. v Kyjev ě byly s pomocí místních 

řemeslník ů denn ě pokryty čty ři metry čtvere ční mozaiky.  

   Nejlepší doklady byzantské mozaikové výzdoby se zachovaly 

v klášte ře sv. Kate řiny na Sinaji, v Ravenn ě, Pore či a Gaze, 

pozd ější p říklady pocházejí z kláštera Hosios Loukas a chrámu 

Boží Moudrosti v Konstantinopoli a v Kyjev ě. Jak mozaiky ve 

Velkém paláci tak i v ětšina chrámových mozaik 

v Konstantinopoli byly císa řskými zakázkami, naopak mozaiky 

spolu s nást ěnnou výzdobou v klášte ře Chora (Kariyedžámí) nebo 

v kostele sv. Apoštol ů v Konstantinopoli byly zakázkami 

aristokrat ů a církve. Byzantské mozaiká ře využívali rovn ěž 

papežové (Jan VII. - chrám sv. Petra v Římě) i Arabové 

(umajjovská mešita v Damašku). Dochovaly se i luxus ní ikony 

provedené v mozaice kladené do vosku z 11. až 14. s toletí. 

Některé drobné mozaiky pozd ějšího období jsou skute čnými 

luxusními klenoty, ur čenými k soukromé zbožnosti (nap ř. 

Dodekaortion z diptychu Musea dell´Opera del Duomo,  Florencie, 

Ukřižování z Berlína apod.) 128  

   Mozaiky v chrámu Hagia Sofia pat ří mezi jedny 

z nejzachovalejších a nejlepších doklad ů mozaikové výzdoby na 

sv ět ě. Jednalo se obdobn ě jako u stavby celých chrám ů         

o výzdobu objednanou na zakázku samotným císa řem. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128 Srv. VAV ŘÍNEK, Vladimír. Encyklopedie Byzance . LIBRI Slovanský ústav AV 
ČR: v.v.i., Praha, 2011, str. 334. Více PELÁ, Maria,  Cristina. La 
Decorazione Musiva / Della Basilica Ravennate di S.  Apollinare.  1. vyd. 
Bologna: Editrice Pátron, 1970, str. 180.  
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3. HAGIA SOFIA 

 

   Chrám Hagia Sofia je vrcholnou ukázkou veškeré b yzantské 

architektury 129  a jejího sm ěřování k odhmotn ění. Tento monument 

přestál a č s mnohými opravami všechny vále čné zahrani ční 

konflikty, p řírodní katastrofy i vzpouru. Pat ří mezi významné 

architektonické a um ělecké památky Justiniánského období a je 

dokladem vrcholného nejen byzantského, ale i sv ětového um ění. 

Svou velkolepostí si získal obdivovatele od po čátku svých v ěků 

až do sou časnosti. „Panegyrikem na velkorysou stavební 

aktivitu císa ře Justiniána, která se odrazila ve ve řejných    

i vojenských užitkových stavbách a v chrámech po ce lém impériu 

a dosáhla vrcholu v rekonstrukci chrámu Hagia Sofia  

v Konstantinopoli, je dílo Peri Akatismatón.” 130  

   Po devastaci Konstantinopole, která byla d ůsledkem 

bouřlivého povstání lidu proti císa ři, se jakmile bylo 

nebezpe čí zažehnáno a povstalci potla čeni a pobiti Justinián 

dal aktivn ě do organizování obnovy hlavního m ěsta. „P řizval ke 

dvoru Isidora, matematika z Milétu, a Anthémia, arc hitekta 

z Trallu, a pov ěřil je stavbou nové Hagie Sofie, která by 

nahradila chrám, jenž vyho řel b ěhem povstání. Netrvalo ani 

měsíc a 23. února byl položen základní kámen nového 

svatostánku. Stavební práce se rozb ěhly naplno.” 131  Finan ční 

prost ředky na její výstavbu byly poskytnuty z pen ěz Byzantské 

říše, pod rozhodnutím mocného císa ře Justiniána. Smutnou 

skute čností je, že chrám nevydržel stát ani dvacet p ět let. 

Kupole Hagie Sofie nep řežije zem ět řesení, které postihne m ěsto 

                                                           
129 Srv. Larousse. Encyklopedie um ění st ředov ěku . Odeon: Praha, 1969, str. 
33.  
130 DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzd ělanost . Praha: Vyšehrad, 2003, str. 
135. Taktéž ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ. ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ. [online]. Electronic 
informations. Payge revision 14th April 2012. ISO 6 90-8/2e. [cit.2013-5-
13]. URL 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/P rocopius/Buildings/home.
html.  
131 HOLLIS, Edward. Skrytý život budov . Praha: Slovart s.r.o., 2012, str.71.  
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Konstantinopol roku 558 132  pravd ěpodobn ě i proto, že nem ěla 

dostate čně stabilní podp ěry aby unesly její extrémní váhu. 

Justiniána však chu ť stav ět a pyšnit se takovouto stavbou 

neopustí a tak nechává vypracovat architektonické p lány, dává 

povolat Isidora mladšího 133  a velice brzy se za číná pracovat na 

její oprav ě. Za t ři roky chrám op ět stojí ve své plné kráse, 

tentokrát dokonce ješt ě vyšší než p ředtím. Znovu vysv ěcení 

chrámu prob ěhlo roku 562. „Když chrám vysv ěcovali, Pavel 

Silentiarios, glosátor a dvo řan, zastávající zvláštní post, se 

zahled ěl vzh ůru a prohlásil: Člov ěk jen žasne, to není klenba, 

ale nebeská obloha. Pak ale rychle dodal: Podep řená mohutnými 

nosnými oblouky. Faktem je, že další zem ět řesení už Hagia 

Sofia p řestála bez v ětší újmy, pro jistotu, ale po každém 

ot řesu byl její pláš ť z venku zpev ňován novým a novým zdivem. 

Chrám proto z venku prý p řipomínal Babylonskou v ěž, která ani 

přes p řání jejich stavitel ů nikdy nedosáhla k nebes ům.” 134  Od 

té doby byla Hagia Sofia pokládána za osmý div sv ěta.        

V  časovém horizontu n ěkolika dalších let pak bylo dokon čeno 

vybavení a vnit řní výzdoba, mozaiky, malby aj. dekory. 

Kompletn ě dokon čeno bylo veledílo za vlády Justina II. 135   

   V 7. století bylo mnoho kostel ů postaveno ve velice krátké 

době. Stavba n ěkdy probíhala až neuv ěřitelnou rychlostí 

incredibili celeritate . To je u tak gigantického objektu jakým 

je Hagia Sofia vskutku fascinující. „Nejedna velká stavba byla 

vybudována v časovém rozmezí, jež nás p řekvapuje. Chrám Hagia 

Sofia v Konstantinopoli byl postaven v časovém rozmezí pouhých 

                                                           
132 K dalším zem ět řesení v Konstantinopoli došlo v roce 866, 1317 a 13 46. Ty 
už však nem ěly tak devastující následky jako to první a vždy by l chrám 
Hagia Sofia opraven.  
133 Stejnojmenný p říbuzný Isidora z Milétu. Toho, který se spolu s Ant hémiem 
z Thrallu podílel na vytvo ření ná črt ů a první stavb ě Hagie Sofie.  
134 HOLLIS, Edward. Skrytý život budov . Praha: Slovart s.r.o., 2012. 
str. 71.  
135 Vládne v letech 565–578.  
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pěti let, 136  Skalní dóm v Jeruzalém ě dokonce za ješt ě kratší 

dobu.” 137  

   Chrám Hagia Sofia oslavuje báse ň d ějepisce um ění Paula 

Silentiaria, která se i p řes dodržování p řísných metrických 

pravidel nedá ozna čit za poezii. Žánry ran ě byzantského období 

měly zna čně praktický ú čel. Byly funk ční, mohly sloužit jako 

historiografie, odborná či pou čná literatura nebo nap ř. 

hymnografie apod. Zmín ěná báse ň je psána dle zásad ekfrasisa 

autor ji p řednesl v den znovuzasv ěcení chrámu. Opravená Hagia 

Sofia okouzlila sou časníky nádherou pestrých mozaikových 

dlažeb, mramorových sloup ů a barvitou výzdobou st ěn.  

 

OSLAVNÁ BÁSEŇ CHRÁMU; Paulos Silentarios 

 

„Nuže ty, vznešený Říme, te ď oslavuj čistými hymny 

Císa ře, jenž život dává, a celého zahr ň ho chválou 

Nikoli proto snad, že ti podrobil národy sv ěta, 

Ze všech nejzazších kon čin až k b řehům Okeánovým, 

protože v zálivu tvém chrám postavil nesmírné krásy , 

skv ělostí vynikáš nyní i nad slávu své tiberské matky. 

Ustup te ď pov ěsti, ty která římský Kapitol v ěnčíš, 

O tolik císa ř náš tv ůj p řekonal odv ěký v ěhlas, 

O kolik velký B ůh se povznáší nad pouhý obraz. 

Nyní chci zapo čít zp ěv a op ěvovat p řesladkou písní 

vlada ře, Anthúso, ty m ěsto, jež zlatem se t řpytíš, 

Nejen, že b řitkým me čem si ozbrojil pravici pádnou, 

ale i p řeostrým kopím si podrobil barbarskou říši, 

takže svou nezkrotnou hlavu už sklonila p řed tvojí mocí 

a p řed tvým p řísným právem te ď vstala v posvátné hr ůze. 

Černá závist pak sama, ó císa ři, jenž vládneš m ěstu, 

podlehla prudkým tvým st řelám a v prachu se bídn ě svíjí, 

na v ěky rozbita leží a nikdy už nezvedne hlavu. 

                                                           
136 První stavba probíhá v letech 532-537.  
137 A to mezi lety 691-692. Viz OHLER, Norbert. Katedrála.  Jino čany: H & H 
Vyšehradská, 2006, str. 424.  
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Přij ď tedy, latinský Říme, co zrozen jsi kdys už dávno, 

novému Římu te ď s námi zazpívej radostnou píse ň, 

přij ď tedy, jásej te ď, když vidíš jak tvoje dcera 

matku svou p řemáhá slávou, to p řece je rodi čů pýcha .” 138  

 

   Z hermeneutického hlediska báse ň vypráví o tom, jak 

Justinián nechal postavit chrám. Tento čin je vyzdvihován nad 

všechny jeho vále čné úsp ěchy a státnické po činy. Vyzývá 

k op ěvování Sofiiny krásy jakož i celého m ěsta 

Konstantinopole. Poté popisuje, jak se Hagia Sofia zbortila   

a kárá císa ře jakožto domn ělého p ůvodce této zkázy. Nazývá 

Konstantinopol Novým Římem (a pak ji alegorizuje jako dceru), 

apeluje na latinský Řím (p ředstavující matku), a ť op ěvuje 

Konstantinopol a tím jí vzdává hold za to, že už je  slavn ější 

než Řím sám. A že v d ůsledku je to vlastn ě n ěco, na co má být 

hrdý, protože Řím a jeho éra už jsou pry č a Konstantinopol je 

Novým Římem, nástupkyní a novou metropolí říše. 

   Hagia Sofia byla doslova múzou tehdejších um ělc ů, 139  každý 

kdo vešel do Konstantinopole a spat řil ji, se musel v úžasu 

sklonit p řed její nevýslovnou krásou. Aby ji spat řili, 

proudili do m ěsta mnozí poutníci ze všech sv ětových oblastí. 

Ve st ředov ěku byla tedy mnohými ozna čována za osmý div sv ěta. 

Mezi Řeky zdomácn ělo její ozna čení veliký kostel. 140  Je 

dominantním a reprezentativním p říkladem byzantské 

architektury a byzantského um ění a výtvarných technik v ůbec. 

„Byla to ve všech ohledech výjime čná budova, protože m ěla 

abnormální rozm ěry 71 x 77 metr ů nebo 78 x 84 yard ů.” 141  

   Chrámy tehdy byly místem d ůležitých historických událostí 

týkajících se jak sv ětského, tak p ředevším církevního života   

a prakticky všech ostatních možných oblastí. U Hagi e Sofie to 

mj. dokládá t řeba k řesťanský církevní rozkol mezi Východem    
                                                           
138 DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzd ělanost . Praha: Vyšehrad, 2003, str. 
140.  
139 Srv. JAZYKOVOVÁ, Irina. Chrám sv. Sofie in Chrámy a kláštery. str. 81.  
140 Tamtéž str. 82.  
141 STRAYER, Joseph R. Dictionary of the Middle Ages. Volume  3. NEW YORK: 
Charles Scriber´s sons, 1985, str. 555.  
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a Západem známý jako Velké schizma k n ěmuž došlo v roce 1054. 

Bula, 142  která to celé zap ří činila, byla položena na klatební 

oltá ř Hagie Sofie. Jako další p říklad m ůže sloužit korunovace 

císa ře Michaela VIII. z dynastie Palaiologovc ů, která prob ěhla 

se v roce 1261, když se Konstantinopol dostala do p odru čí 

západní církve. Tak jak ji popisuje Eduard Hollis 143  ve svém 

díle Skrytý život budov, když říká: že on stejn ě jako mnozí 

císa řové p řed ním a další po n ěm,144  stál na omfalu - pupku 

sv ěta a nad hlavou se mu klenula kupole zav ěšená na zlatém 

řet ězu z nebes.  

3.1. Monumentální a architektonický unikát 
 

   Design a rozsah Hagie Sofie nemá blízké p ředch ůdce a žádné 

bezprost řední následovníky, situace sv ědčí o teoretickém 

poznání jejích tv ůrc ů a ambicích jejího ochránce a mecenáše 

císa ře Justiniána. Stanoveno na obdélníkovém plánu 145           

s maximálním vnit řním rozm ěrem 229 x 332,5 stop (v četn ě apsidy 

a narthexu). 146  Budova kombinuje prvky podéln ě uspo řádané 

baziliky s centrálními rysy kupole ty čící se nad čtvercovou 

základnou podporovanou oblouky, jejichž výše s cent ráln ě 

umíst ěnou základnou stoupá 184 stop nad podlahu a tvo ří 

monumentální klenbu nad lodí rozší řenou o východní a západní 

polovinu komor. Podle historických zdroj ů p ůvodní kupole byla 

o více než dvacet stop níže a m ěla ješt ě odvážn ější vzez ření. 

Ta se jak je z p ředchozího textu z řejmé zhroutila p ři 

zemět řesení.   Nebývalý rozsah a odvážná konstrukce budov y 

byly p ří činou nestability po čáte čního projektu. Velké plochy 

                                                           
142 Obsahem kardinál Humbert de Silva 
Candida exkomunikoval konstantinopolského patriarch u Michaela Kerullaria a 
všechny, kte ří s ním stejn ě smýšlejí.   
143

  Srv. HOLLIS, Edward. Skrytý život budov . Praha: Slovart s.r.o., 2012. 
str. 71.  
144 Posledním byzantským císa řem korunovaným v Hagii Sofii a posledním 
legitimním římským císa řem (v letech 1449-1453) byl Konstantin IX. 
Dragases.  
145 Viz obrazová p říloha, str. 2.  
146 Narthex se nazývá chrámová p ředsí ň, vstupní prostor u hlavního vchodu do 
kostela.  



50 

 

byly nesprávn ě podep řeny, což následn ě bylo jedním z d ůvod ů 

rozší ření. Tento vnit řní strukturální nedostatek byl umocn ěn 

konstruk čními problémy, zejména dotvarováním malty, což m ělo 

za následek deformaci budovy skrz naskrz. Strukturá lní 

zlepšení bylo ud ěláno v pr ůběhu staletí, ale zdá se být 

zázrakem, že tato budova stojí dodnes. V sou časné dob ě se 

maximální pr ůměr interiéru pohybuje mezi 108,4 a 113,8 

stopami. Pr ůměr kupole je kolem 32 metr ů a hlavní lo ď p řekrývá 

ve výšce 40 metr ů. Kupole se opírá o buben se čty řiceti okny, 

která p ři slune čném po časí prostupuje taková sv ětelná zá ře, že 

se zdá jako by se kupole chrámu v ůbec nedotýkala. Ve 

skute čnosti jí podepírají mohutné op ěrné sloupy dokonale 

schované ve zdech, které se díky četným oblouk ům rozevírají do 

bočních lodí, což vzbuzuje  úžasný dojem jako by se dí ky 

všepronikajícímu sv ětlu kupole doslova vznášela ve vzduchu. 

Mimo to apsida, oltá ře a mnoho četné exedry vizuáln ě umoc ňují 

dojem prostoru a umož ňují tak sv ětlu zaplnit prostor. To 

vytvá ří dojem beztíže 147  a dematerializace masivní struktury, 

tento efekt pravd ěpodobn ě vedl Prokopia k prohlášení, že 

kupole byla zav ěšena na zlatém řet ězu z nebes, spíše než 

podporována ze zem ě. 

   Velkolepý ráz výzdoby interiéru budovy dovršují nádherné, 

zlaté, velkoplošné mozaiky, 148  které pokrývají více než čty ři 

akry. St ěny a podlahy jsou pokryty plotnami z barevného 

mramoru, doslova barevnou loukou z mnoha nákladných  úlomk ů    

a vzor ů. 149  Hlavice sloup ů jsou vy řezávané. Originální mozaiky 

byly pravd ěpodobn ě anikonické. Ranými spisovateli totiž nejsou 

zmi ňovány žádné figurální mozaiky. Četné kompozice byly 

prokazateln ě p řidány pozd ěji.  

   Mezi kresby nejvyšší kvality dochované z Byzance  pat ří 

Panna na tr ůně v apsid ě datovaná do roku 867. Dále řada 

                                                           
147 FORSYTH, George H. The Church and Fortress of Justinian.   Michigan: 
1965, str. 20.  
148 Srv. JAZYKOVOVÁ, Irina. Chrám sv. Sofie in Chrámy a kláštery. str. 83–84 .  
149 ROSSI, Ferdinando. Mosaiken unde Steinintarsien. 2 . vyd. Stuttgart: 
Berlin: Köln: Mainz Verlag W. Kohlhammer, 1979, str . 191.  
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císa řských portrét ů a nádhern ě vyobrazený Deesis v jižní 

galerii, který byl vytvo řen roku 1261. 150  

3. 2. D ějiny chrámu Hagia Sofia 
 

   Co se tedy s chrámem Hagia Sofia d ělo v pr ůběhu trvání 

Byzantské říše, o tom jsme si výše mohli ud ělat obrázek.  

   Následnou ot řesnou ránu Hagii Sofii zasazují k řižáci, kte ří 

při čtvrté k řížové výprav ě, 151  konkrétn ě v roce 1204, dobudou  

a drancují Konstantinopol a zneuctí chrám i jeho vy bavení. 12. 

dubna 1204 je m ěsto Konstantinopol dobyto k řižáky za Západu. 

Toto bezbožné řádění nemá v d ějinách obdoby s ohledem na 

zneuct ění lidí, památek a kultury pro celá budoucí pokolen í. 

Niketas Choniatés nazývá k řižáky p ředch ůdci Antikrista. 

Děsivým ohavnostem, které spáchali k řesťané na k řesťanech 

v této vále čné výprav ě zaštít ěné znamením k říže mj. i v chrámu 

Hagia Sofia, se nám ani nechce v ěřit. „ Oltá řní st ůl, který byl 

na mnoha místech považován za zcela mimo řádný a vyvolával 

obdivný úžas plenitelé rozsekali na kousky a rozd ělili si mezi 

sebe, nejinak naložili i se skvostným chrámovým pok ladem. 

V bezprost řední blízkosti chrámu prý naložili na mezky části 

vzácného vybavení chrámu. Když zví řata s nákladem na nalešt ěné 

podlaze uklouzla, vytasili me č a zapíchli je, takže posvátné 

místo bylo poskvrn ěno nejen výkaly zví řat, ale i jejich 

prolitou krví.” 152  

   Letopisec p řipomíná, že k řižáci p řed svým ražením složili 

posvátnou p řísahu a p řihlásili se k vysokým ideál ům. A č 

smyslem výpravy byla pomsta za Boží hrob, výprava s e zvrhla   

v nepokryté b ěsnění proti Kristu, hanobení svatých ostatk ů    

a posvátných p ředmět ů, rabování a ni čení. Niketas Choniatés 

                                                           
150 STRAYER, Joseph R. Diactionary of the Middle Ages. Volume6. NEW YORK: 
Charles Scriber´s sons, 1985, str. 56. Taktéž Obraz ová p říloha, str. 4.  
151 Panovník Fridrich II. vyzval k pronásledování kací řů. P ředcházely tomu 
křížové výpravy proti řeckým pravoslavným k řesťanům (1204) a katar ům (1209) 
a rovn ěž dvanáctý všeobecný církevní koncil.  
152 OHLER, Norbert. Katedrála. Jino čany: H & H, Vyšehradská, 2006, str. 160.  
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zmi ňuje, že ve srovnání s k řižáky si muslimové po čínali p římo 

laskav ě. 

   I ve st ředov ěku m ěnil vždy nový vít ěz ú čel kultovních míst. 

Jestliže nap říklad n ějaké m ěsto dobyli muslimové, odebrali 

právem vít ěze nejvýznamn ější nebo nejkrásn ější kostel 

křesťanské obce a ud ělali z n ěj mešitu. Tak naložil Mehmed II. 

a jeho spolupracovníci po dobytí Konstantinopole 

s nejctihodn ější a nejv ětší svatyní byzantské říše, s chrámem 

Hagia Sofia. Z jiných kostel ů či klášter ů si vít ězové ud ělali 

serail. 153  K řesťanům, kte ří tam z ůstali, byl prozatím ponechán 

kostel svatých Apoštol ů, ovšem již roku 1463 byl stržen. 

Jestliže se m ěsto vzdalo byly obvykle k řesťanům jejich kostely 

ponechány pokud se jako takové používaly, nap ř. chrám Božího 

hrobu z ůstal k řesťanům i poté, co Jeruzalém roku 638 muslimové 

dobyli.  

   Srovnejme nyní Turecké dobytí Konstantinopole s drancováním 

provázejícím čtvrtou k řížovou výpravu: „O dve ře chrámu Hagia 

Sofia, které p řed dávnými a dávnými časy otevíraly vstup do 

Diova chrámu v Pergamonu, řin čely zbran ě a vojáci už pronikali 

dovnit ř. Kdo kladl odpor, p řišel o život. Ostatní hnali jako 

dobytek a shromáždili na tržišti. Chrám se hemžil b ojovníky 

muslimského vojska, kte ří ze zdí vytrhávali lampy a odnášeli 

nábytek. Ob řadní roucha roztrhali a ušili z nich ko ňská sedla, 

ikony roz řezali na kousky, aby z nich dostali zlato a drahé 

kameny. Pravý muslim si oškliví p ředměty, které zobrazují 

život v jakékoliv z jeho podob, nebo ť podle jejich víry je 

str ůjcem všeho jedin ě Alláh. Kdo si nárokuje jeho tv ůr čí 

schopnosti, by ť ve službách um ění, dopouští se rouhání. 

Mozaiky a ikony na zdech Hagie Sofie si dovolily za chytit 

anděly a proroky, nezaslouží si proto nic než opovržení .      

A podle toho je s nimi i zapot řebí naložit.” 154  

                                                           
153 Sultán ův palác nebo se též v islámských zemích nazývá kníž ecí palác.  
154 HOLLIS, Edward. Skrytý život budov . Praha: Slovart s.r.o., 2012, str. 
76.   
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   Na Mehmed ův p říkaz byl p řed hlavním chrámovým dómem vzty čen 

dřevěný minaret. Z jeho ochozu pak muezzin 155  svolával v ěřící 

k modlitb ě. Sultán ův syn Bayezid nechal místo minaretu 

postavit kamennou v ěž. B ěhem následujících dvou století se 

počet v ěží rozrostl na čty ři. 156  V p ůdorysu tak tvo ří pomyslný 

čtverec z n ěhož se do všech sv ětových stran linuly tóny 

svolávající k modlitb ě. Uvnit ř chrámu se činili osmanští 

řemeslníci. Z chrámového prostoru byl vy ňat oltá řní ikonostas. 

Kam jejich ruce dosáhly mozaiky zobrazující císa ře zat řely 

bílou barvou. Na and ělské serafy, kte ří podpírali klenbu 

chrámu, nav ěsili d ělníci obrovské kotou če, do nichž byly 

vyryty vybrané súry z Koránu. 157  Výška jednotlivých písmen 

přitom byla srovnatelná s velikostí dosp ělého muže.  

  V 15. století, když padla Konstantinopol do podru čí Turk ů, 

přejmenovali m ěsto na Istanbul a chrám Hagia Sofia byl 

přeměněn na mešitu a p řejmenován Ayasofya. 158  Obdobn ě jako     

u k řesťanské architektury bylo po vzoru Hagie Sofie postav eno 

I mnoho osmanských mešit. 159  V roce 1572 se sultán Selim II. 160  

pustil do rozsáhlých oprav celé budovy. Jednalo se především  

o dostavbu a sjednocení čty ř minaret ů po stranách kupole      

a o odstran ění nízkých p říst ěnků a jiných drobných staveb 

z prostoru p řed mešitou. Z jeho rozhodnutí byla také na 

každého, kdo se stav ěl proti p řeměně k řesťanského svatostánku 

                                                           
155 Muezzin (arabsky ذن	
  ) je v islámu služebník mešity stojící na 
ochozu minaretu.  
156 HOLLIS, Edward. Skrytý život budov . Praha: Slovart s.r.o., 2012, str. 
78. Taktéž JAZYKOVOVÁ, Irina. Chrám sv. Sofie in Chrámy a kláštery. str. 
85.  
157 Súra (arabsky رة��). Z pozdn ě hebrejského ozna čení šúrá, řada kamen ů ve 
zdi, pak řádek písma ve sloupci. Česky tzn. Skladba. Súra 
je arabské ozna čení pro jednu ze 114 kapitol Koránu.   
158 Viz HOLLIS, Edward. Skrytý život budov . Praha: Slovart s.r.o., 2012,  
str. 77.  
159 Srv. OHLER, Norbert. Katedrála. Jino čany: H & H, Vyšehradská, 2006, str. 
622. Taktéž JAZYKOVOVÁ, Irina. Chrám sv. Sofie in Chrámy a kláštery. str. 
86. Konkrétn ě se jedná o skute čnost, že sultán Ahmed I. Zadal architektovi 
Agovi Mahmedovi vybudování ur čité stavby podobných rozm ěr ů, jíž dnes známe 
pod názvem Modrá mešita. Viz obrazová p říloha str. 6.  

160 Narozen 30. kv ětna 1524, Konstantinopol .  Zemřel 13. prosinec 1574, 
tamtéž. Byl osmanský m sultán em odroku 1566.  
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na mešitu Ayasofya, uvalena fatva 161  a takového člov ěka pak 

jako nep řítele bez milosti popravili.  Selim II. a po n ěm 

další sultánové se pak nechávali uložit k posledním u odpo činku 

na posvátné p ůdě u této mešity, stav ěli si na zahrad ě 

majestátní hrobky, (Murad III. a Mehmed III.) nebo nechávali 

uložit své ostatky do p řestav ěných prostor staré k řesťanské 

křtitelnice. Kupole mešity Ayasofya tak dodnes stojí obklopená 

hotovým m ěstem z jejích menších kopií. 162  

   Koncem šestnáctého století u západní zdi p řibyly dv ě 

fontány, aby se v ěřící m ěli p řed vykonáním modlitby kde umýt. 

V devadesátých letech šestnáctého století nechal u pilí ře 

východního oblouku sultán Murad zbudovat malý altán ek se 

zakulacenou st řechou do n ěhož se vcházelo po p říkrých 

schodech. Jednalo se o vyvýšené místo pro kazatele tzv. 

minbar. Do samotného oblouku pak umístil úst řední část každé 

mešity zvanou mihráb.  

   Každá část mešity Ayasofya sm ěřovala k černému kameni 

v Mekce. Každá část možná ano, neplatilo to však o orientaci 

budovy samotné. Polohu Hagie Sofie jako ostatn ě všech 

křesťanských svatostánk ů ur čoval východ a západ slunce. Západ 

přitom znamenal smrt a utrpení, východ s prvními slun ečními 

paprsky oslavoval zmrtvýchvstání Krista a na tuto s větovou 

stranu byl umís ťován i hlavní oltá ř. Problém mešity 

v Istanbulu byl v tom, že Ka´ba 163  se nacházela jihovýchodn ě, 

což nikterak nekorespondovalo s p ůvodním p ůdorysem Hagie 

Sofie. 

   Metr po metru, rok co rok, kousek po kousku násl edovníci 

sultána Mehmeda posunovali chrám Hagia Sofia 164  sm ěrem 

k černému kameni 165  až jej p řeměnili na mešitu. M ůže to být 

                                                           
161 Což je forma nábožensko - právního prohlášení islá mských duchovních, 
která zd ůvod ňuje či nábožensky posv ěcuje ur čité jednání nebo politiku.  
162 Srv. HOLLIS, Edward.  Skrytý život budov.  Praha: Slovart s.r.o., 2012, 
str. 78-80.  
163 Taktéž Kába (arabsky ا�����  )je nejposvátn ějším místem islámu. Nachází se 
v m ěst ě Mekka uprost řed Velké Mešity (Al-Masdžid al-Haram).  
164 V té dob ě již Turky p řejmenovaný na Ayasofya.  
165 Do východního rohu fasády svatyn ě Ka’by je vložen posvátný černý kámen, 
obklopený st říbrným rámem.  
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chápáno i jako odplata za to, jak k řesťané naložili 

s Parthenónem. 166  Ayasofya byla považována za jakousi mešitu 

mešit v jejíchž zdech m ěly pronesené modlitby nejv ětší váhu. 

Od dob kdy Mehmed II. 167  pronesl své za říkadlo se z Hagie Sofie 

stala mešita, každá mešita však zárove ň byla Hagií Sofií .  

   V roce 1922 se konec osmanské říše nezadržiteln ě blížil.      

Roku 1925 se Mustafa Kemal 168  snažil vymýtit islámská pravidla, 

a  proto mimo jiné nechal zav řít všechna císa řská mauzolea do 

nichž se v ěřící chodili modlit a také všechny dervišské 

kláštery, které dle n ěho byly p řežitky minulosti. Kláštery 

navíc prý zaván ěly mystikou. Tím ale jeho aktivity nekon čily. 

Předstoupil p řed Velké národní shromážd ění v Anka ře s projevem 

o patrn ě nejv ětším, nejviditeln ějším a možná i nejožehav ějším 

přežitku minulosti: o mešit ě Ayasofya. Mezinárodní situace mu 

nahrávala. První sv ětová válka skon čila a vít ězové z Evropy se 

pomstychtiv ě dožadovali toho, aby se prokletí sultána Mehmeda 

stalo minulostí a z mešity Ayasofya  byla znovu Hagia Sofia. 

Potupná severská smlouva hovo řila jasn ě: z nejv ětší mešity 

v nejv ětším m ěst ě tureckého národa bude kostel. Atatürk však 

vymyslel jak potup ě utéci a prohlásil: „P řizvali jsme 

Byzantskou spole čnost ze Spojených stát ů a pov ěřili ji 

zahájením vykopávek na p ůdě mešity Ayasofya. Z mešity Ayasofya 

se stane muzeum .” 169  Ayasofya se tedy chrámem Hagia Sofia 

oficiáln ě zp ět už nikdy nestala.  

   V roce 1929, po čtrnácti stoletích existence, z mešity 

Ayasofya najednou byla pouhopouhá budova, nikam neo rientovaná 

a nic nep ředstavující. Archeologové z Byzantské spole čnosti 

vedli vykopávky v p řední části stavby a pod dlážd ěním objevili 

                                                           
166 Parthenón ( řecky Παρθενών, chrám panen) byl hlavním chrámem antických 
Athén zasv ěceným bohyni Athén ě Parthenos (Panenské).  
167 Mehmed II. Fatih (Dobyvatel), (30.b řezna 1432-3.kv ětna 1481) 
byl turecký sultán z dynastie Osman ů, vládl v letech 1451-1481. Vojsko pod 
jeho vedením dobylo Konstantinopol.  
168 Mustafa Kemal Atatürk narozený jako Mustafa ibn Al i pozd ěji znám jako 
Mustafa Kemal, Kemal Paša a Ghazi Kamal Paša, (19.k větna 1881– 
10.listoúadu 1938) byl turecký vojev ůdce a státník, zakladatel a 
první prezident Turecké republiky (1923).  
169 HOLLIS, Edward.  Skrytý život budov.  Praha: Slovart s.r.o., 2012, str. 
83.  
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základy baziliky z doby císa ře Theodosia, které p řestály 

ni čivý požár povstání Nika v roce 532. Z poni čených zdí byly 

odstran ěny nánosy bílé barvy čímž byla odhalena zá řivá mozaika 

císa řů Konstantina a Justiniána, Panny Marie a Ježíše Kri sta. 

Když pak archeologové odsunuli stranou modlitební k oberce 

nalezli rud ě zbarvený kámen omfalos, jenž byl d říve považován 

za pupek sv ěta. Archeologové ctili i skute čnost, že Hagia 

Sofia bývala mešitou, proto se ani nedotkli minaret ů, fontán, 

či dokonce samotného mihrábu a minbaru. 

   Krátce na to se za čaly množit petice a nejr ůznější kampan ě 

za navrácení budovy a to jak ze strany k řesťanů tak muslim ů. 

Oba tábory vznášely nároky podložené argumenty z dá vné 

historie. Našli se i tací, kte ří navrhovali, aby se z mešity 

Ayasofya stal památník ob ětem st řetu civilizací nebo ť stavba 

sama o sob ě byla od dob k řížových výprav až do novodobého boje 

s terorismem jeho o čitým sv ědkem. Nakonec se všichni shodli na 

tom, že turecká vláda a UNESCO 170  ned ělají dost pro pat ři čné 

zachování celé budovy. Za nedostatkem financí pak v šichni bez 

rozdílu víry vid ěli politika ření.  

   V roce 2006 do prostor již bývalé mešity Ayasofy a zavítal 

papež Benedikt XVI. 171  Když stál p řed mihrábem a pronášel 

obligátní Zdrávas Maria jeho muslimští odp ůrci venku padali na 

kolena p řed mozaikami římských císa řů a vzývali Alláha. 172  Toho 

dne žádné za říkadlo nepadlo. A i kdyby, Marie nebo Alláh by je 

jen t ěžko mohli slyšet, nebo ť celá kupole rezonovala 

ohlušujícím rykem shromážd ěného davu. A nohy zbloudilých 

poutník ů dál šlapaly po kameni, jenž kdysi p ředstavoval 

samotný st řed sv ěta. 173  

                                                           
170 Anglicky United Nations Educational, Scientific an d Cultural 
Organization je organizace OSN pro výchovu, v ědu a kulturu.   
171 Benedikt XVI.  vl. jm. Joseph Ratzinger, narozen 1 6. dubna 1927 Marktl, 
je emeritní papež, který byl v letech 2005–2013 v p ořadí 265. 
papežem, suverénem státu Vatikán.  
172 Ozna čení pro nejvyšší bytost v islámu.  
173 Srv. HOLLIS, Edward.  Skrytý život budov.  Praha: Slovart s.r.o., 2012, 
str. 81-84.  
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3.3. Boží Moudrost a její význam 

 

   Chrám Hagia Sofia v Konstantinopoli se stává již  od raných 

dob svého vzniku prototypem ke stavb ě dalších chrám ů          

a kostel ů. Pozd ěji plní tu samou funkci p ři stavb ě kostel ů 

ruských. Z pravoslavného pohledu p ředstavuje chrám celý sv ět, 

je to místo, kde se uskute čňuje setkání v ěřících s Bohem. 

Proto je možné nahlížet na oltá ř jako na prostor brány 

spojující nebe a zemi. K tomuto propojení dochází b ěhem 

liturgie a zprost ředkovatelem v tomto aktu se stává kn ěz. 

Ostatní svatí jsou ú častni mj. v ikonách a na apoštoly lze 

pohlížet jako na op ěrné sloupy budovy. Pro ortodoxní v ěřící je 

toto napln ěným obrazem kosmu. „Svátostné a bohoslužebné úkony 

a jejich nejmenší podrobnosti mají symbolický význa m. Symbol 

však je pro východního k řesťana mnohem více než pouhý obraz    

a náznak, je tajemn ě spojen se svým pravzorem, je tém ěř 

skute čnost sama.” 174  

   Ve st ředov ěku m ěl člov ěk daleko více než my dnes sklon 

k emocionálnímu prožívání neznámých význam ů liturgické, 

umělecké a jiné symboliky. „Za pochopitelným smyslem byla 

přítomna jakási velemoudrost, smyslová perspektiva, p rosvítání 

jiných význam ů, které zjevn ě nebylo nutné vysv ětlovat logicky, 

aby bylo možné procítit skute čnost jejich existence.” 175  

   Boží moudrost pat řila v Byzanci k nejuctívan ějším projev ům 

Božím. Jí se nap říklad podle svého obdivovaného vzoru sv. 

Řehoře z Nazianu 176  zaslíbil už v d ětství i budoucí apoštol 

Slovan ů  Konstantin - Cyril. Zobrazovala se v ětšinou jako 

postava mladé ženy nebo jako and ěl s k řídly či bez nich, 

výjime čně i v podob ě Krista Pantokratóra. 

                                                           
174 ŘÍ ČAN, Rudolf. Dvanáct století církevních d ějin. Praha: KALICH, 2008,       
str. 179.  
175 LÁŠEK, Jan Blahoslav. LUPTÁKOVÁ, Marina. ŘOUTIL, Michal. Ikona v ruském 
myšlení 20. století. Pavel Mervart:  2011, str. 353.  
176 Narozen roku 329 Arianz v Kappadokii, zem řel 25. ledna 389  tamtéž, taktéž 
znám jako Řehoř Bohoslovec. Jeden z kappadockých otc ů, nejvýznamn ějších 
řeckých rann ě k řesťanských teolog ů 4. století.  
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   Na Balkán ě a pozd ěji i na Rusi je Sofie sou částí ilustrací 

starozákonní knihy P řísloví, kde je ovšem již vnímána         

v novozákonním eucharistickém kontextu. Boží Moudro sti byly 

zasv ěceny p řední chrámy v řadě byzantských m ěst z nichž mezi 

nejznám ější pat ří chrámy v Konstantinopoli jako chrám Hagia 

Sofia, Soluni, Monemvasii, Orchidu, Serdici (dnešní  Sofii), 

nebo v Kyjev ě. 177       

   Mytologickou p ředstavu bohyn ě moudrosti lze definovat 

čty řmi vlastnostmi: 1)panenskost; 2)mate řství; 3)láska 

k vystav ěným lidským m ěst ům poslušným zákona; 4)vše koná      

v duchu úkolu být ochránkyní m ěst. Tyto čty ři vlastnosti 

pozd ěji p řecházejí do byzantské p ředstavy Bohorodi čky, což nám 

dává z řejmou a jasnou odpov ěď na propojení pohanské           

a k řesťanské ochránkyn ě měst řeckého lidu. Rozdíl udávající 

hranici mezi antickým intelektualismem a starozákon ním 

personalismem se skrývá v pozdn ě biblické didaktické 

literatu ře, 178  kde se setkáváme s podobou Velemoudrosti Boží 

definovanou živou či zt ělesn ěnou existencí. 179  

   Sofia se skrývá za hradbami sobectví. Sofianická  vize 

jakožto vize duchovní p ředpokládá stejné podmínky, jaké otcové 

kladli pro kontemplaci: Boží osvícení a čistotu srdce. 

„ Čistota srdce, pannenství, úplná a neposkvrn ěná čistota jsou 

nutnými podmínkami, máme-li spat řit Sofii - Moudrost.” 180  

Takovéto bylo rovn ěž vnímání Boží moudrosti v dob ě vzniku 

samotného chrámu Hagia Sofia, které provázela myšle nka, že 

vnit řní sjednocení sice zahrnuje všechno co existuje, al e týká 

se p ředevším sjednocení lidských bytostí. „Máme jist ě ur čitou 

zvláštní cestu, která vede ke sjednocení lidí a tou  je srdce. 

Jeden duch p ůsobí na druhého ducha prost řednictvím citu. 

Stejné p řesv ědčení nacházíme u jednoho lidového kazatele: Boží 

                                                           
177 Srv.VAV ŘÍNEK, Vladimír. Encyklopedie Byzance . LIBRI Slovanský ústav AV 
ČR: v.v.i., Praha, 2011, str. 187.  
178 Konkrétn ě výše zmín ěné: Kniha Moudrosti, Sírachovec, P řísloví.  
179 Srv. LÁŠEK, Jan Blahoslav. LUPTÁKOVÁ, Marina. ŘOUTIL, Michal. Ikona 
v ruském myšlení 20. století. Pavel Mervart:  2011, str. 356.-362.  
180 ŠPIDLÍK, Tomáš .RUSKÁ IDEA III, jiný pohled na člov ěka . Velehrad: Roma 
s.r.o., 1996, str. 324.  
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moudrost vybudovala náš organismus takovým zp ůsobem, že si 

pomocí svých cit ů uv ědomujeme celý existující vesmír se všemi 

jeho vlastnostmi a rozmanitostmi.” 181  Tuto tezi svým výkladem 

významu Boží moudrosti pln ě podporuje Theofanes, 182  který je 

přesv ědčen, že velké dílo sjednocení celého sv ěta se stane 

skute čností primárn ě v srdci a skrze lidské srdce.  

    „Slova Eutociova 183  na konto chrám ů obecn ě zn ějí: Chrám 

zobrazuje sv ět, Boží dílo a také prozrazuje p řítomnost 

transcendentna, je to Boží d ům a brána nebeská (srv. Gn 

28,17). Dávné katedrály m ěly náboj síly a nadp řirozené 

intenzity a jejich dynamismus nám ješt ě dnes vyráží dech      

a vyvolává extázi.” 184  

   Ruský filozof Vladimir Florenskij zastává názor,  že 

představa Boží Moudrosti zasahuje ruské náboženské v ědomí 

v jeho vlastních pramenech a v hlubokých základech jeho 

původnosti. Význam jména Hagia Sofia hraje významnou roli také 

v Solovjovov ě filozofii, kde se jedná o syntézu k řesťanské 

dogmatiky a intuice bytnosti zá řící krásou, která se vt ěluje 

do sv ěta aby ho prom ěnila.  

   Ježíš Kristus, B ůh a člov ěk v jedné osob ě, Moudrost Boží   

a Sofia je stvo řená všejednota. Hlava církve, Prvorozený a cíl 

veškerého stvo ření ve vt ělení. Z tohoto d ůvodu poznamenává 

Florenskij, byla Hagia Sofia postavená za císa ře Justiniána, 

zasv ěcena vt ělenému Slovu. 185  

   Tomáš Špidlík ve svém díle uvádí d ůvody, které nás p řivádí 

ke ztotož ňování Sofie s Kristem jakožto vt ěleným logem , jinak 

řečeno synem Boží Moudrosti, což ve svých textech doka zuje    
                                                           
181 ŠPIDLÍK, Tomáš .RUSKÁ IDEA III, jiný pohled na člov ěka . Velehrad: 
Roma s.r.o., 1996, str. 312 .  
182 Byzantský kroniká ř a zpov ědník.  
183 Eutokios z Aškalónu ( řecky Εύτόκιος, do latiny p řepisováno 
jako Eutocius) žil v letech 480 - 540 n. l., byl řeckým matematikem, napsal 
mj. komentá ře k Archimédovým a Apollóniovým díl ům, díky nimž je i v dnešní 
době hodn ě známou osobností.  
184 ŠPIDLÍK, Tomáš . RUSKÁ IDEA III, jiný pohled na člov ěka . Velehrad: Roma 
s.r.o., 1996, str. 313.  
185 Takže slavnost posv ěcení padá na 22.-23. prosince a slavnost zasv ěcení 
pravd ěpodobn ě na den Vánoc. Srv. ŠPIDLÍK, Tomáš .RUSKÁ IDEA III, jiný pohled 
na člov ěka . Velehrad: Roma s.r.o., 1996, str. 319. Ostatn ě jako u všech 
ruských filozof ů, je jejich náboženský život s dílem nitern ě propojen.  
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i Sobolev.  Tato skute čnost je známa i z dokazování ostatních 

sofiolog ů.  

   Význam Sofie podává niterný d ůkaz jak hlubokou myšlenkou je 

křesťanská spole čnost definována. Pojmenování st ředov ěkého 

konstantinopolského chrámu z doby císa ře Justiniána názvem 

Hagia Sofia jist ě proto není jen plytké a nahodilé. T ěžko 

tvrdit, zda si tuto skute čnost uv ědomuje i prostý lid té doby. 

Vzhledem k tomu, že císa řova oddaná zbožnost a vzd ělanost není 

tajemstvím, je však více než pravd ěpodobné, že význam Boží 

Moudrosti pro sv ůj hlavní monument zvolil cílen ě. Chrám Hagia 

Sofia je od svého vzniku až do našich v ěků hmatatelným 

dokladem nejen Justiniánovi velikosti, ale i síly s vého jména. 

Sofiologie zaznamenává dynamismus tohoto d ění. „Vertikály     

a spousty kamene v gotice jsou násilím vrhány k nek onečnu     

a strhují spolu lidského ducha. Zato v chrámu Svaté  Moudrosti 

se všechno řadí kolem centrální osy, která je korunována 

velebnou kupolí a krásu vyjad řuje esoteri čt ějším zp ůsobem. 

Krása p řichází z tajemné hloubky a z neomezené výše, sestup uje 

na člov ěka a napl ňuje ho transcendentním mírem. Celý vesmír je 

proto ur čen stát se Božím chrámem.” 186  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186 ŠPIDLÍK, Tomáš .RUSKÁ IDEA III, jiný pohled na člov ěka . Velehrad: Roma 
s.r.o., 1996, str. 314.  
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ZÁVĚR 
 

   Císa ř Justinián a č vládl pevnou rukou byl snad hned po 

Konstantinovi Velikém, který z malé řecké osady Byzantion 

vybudoval své sídelní m ěsto, druhým panovníkem jehož činy     

a p ůsobení m ěly na Byzantskou říši vliv i po mnohá další 

staletí. Zasloužil o mnohé v kone čném d ůsledku zna čně 

revolu ční zm ěny. Podpo řil stavbu mnoha budov jak církevního 

tak sv ětského charakteru. 

   Byl velkým panovníkem ve všech oblastech na kter é měla jeho 

rozhodnutí n ějaký vliv, d ůkazem toho je nám dodnes stojící 

chrám Hagia Sofia, ve kterém se realizoval jeho poc it 

důležitosti a moci a o níž on sám prohlásil, že touto  stavbou 

překonal i samotného biblického Šalamouna. 

  Chrám Hagia Sofia se pak stává centrálním místem kulturního, 

spole čenského, ale i politického života celé Byzantské říše. 

Ani po dobytí Konstantinopole osmanskými Turky v ro ce 1453 

neztrácí Hagia Sofia na d ůležitosti, je p řeměněna na mešitu   

a jsou k ní p řistav ěny okolní minarety. St ěžejní význam má 

také skute čnost, že v jejím blízkém okolí se dává následn ě 

pohřbít nejeden ze zesnulých sultán ů. 

   Byzantské um ění nám na n ěkterých dochovaných artefaktech 

poskytuje skvostné pohledy dodnes. Lze obdivovat je ho 

složitost, autenti čnost a rovn ěž také nesmírnou propracovanost 

někde snad balancující na tenké hranici s okázalostí.  

V oblasti použitých materiál ů se oproti um ění západu zrcadlí 

nebývalé bohatství, které však mnohdy vede k vypráz dnění 

státní pokladnice a ruinování rozpo čtu. Toto se nap říklad 

císa ř Justinián snažil kompenzovat tím, že zvýšil dan ě 

prostému obyvatelstvu. Dokonce zavedl na radu svého  významného 

činitele v oblasti státní správy Ioanna z Kappadokie  mnohé 

další nesmyslné poplatky kterými zatížil b ěžný lid. 
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   Nepopiratelným faktem i p řesto z ůstává, že žádný z dalších 

panovník ů a vládc ů Byzantské říše se císa ři Justiniánovi I. 

svou velikostí ani svými činy nemohl vyrovnat. 
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SUMMARY 

 

   The first chapter generally focuses on the life and work of 

the Emperor Justinian I, and since his arrival in 

Constantinople, where the young Justinian came with  his uncle 

Justin, despite his accession to the throne and bec ome the 

imperial power, to Justinian extensive activity in all 

spheres.  

   The thesis analyzes how strongly based Christian  emperor 

sees himself, his religious beliefs, private, polit ical and 

government and military life. In this way, it canno t be 

forgotten to mention Justinian's original marriage to an 

actress and later his lawfully wedded wife Theodora , who 

through their position seeks to promote and impleme nt some of 

their ideals.  

   Also abundant is Justinian's political and gover nmental 

activity which seeks the help of various military c ampaigns to 

replenish the ideal of one united large empire. In the field 

of public administration is a very important piece of legal 

work - Justinian's code and other modifications and  collection 

of the laws.  

   Justinian's rule is futher more complicated by s everal 

action, either it is the uprising of Nika (which wa s led 

strictly against the emperor), the plague, earthqua kes and 

some other natural phenomena which devastated the l and and had 

enormous negative impact on Constantinopole.  

   Despite this fact is Justinian one of the most i mportant 

emperor of Byzantine Empire - possibly even the mos t 

important.  

   The second climax of this work is Byzantine Art.  It is 

crucial to mention the fact that Byzentine Empire b ecomes a 

model for many other areas or territories.  

   In the field of art there are also pointed out t he 

characteristics that then affect a wide area, not o nly in the 
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territory of the Byzantine Empire. Highlights the s pecifics of 

a newly developed techniques as were used during th e period .  

 

 


