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Abstrakt:

Diplomová práce „Korunovační obřad byzantských císařů v pozdně antickém a raně 

středověkém období“ se zabývá postupnými proměnami obřadů spojených s nástupem 

byzantského císaře na trůn. Za pomoci narativních, právních, uměleckých a numismatických 

pramenů se pokouší zjistit, jaké byly základní složky korunovačního obřadu, zda se v průběhu 

doby měnila jejich důležitost a zda se během zkoumaného období objevovaly zcela nové 

prvky, které dále legitimizovaly nástup císařů na trůn. Práce rovněž věnuje pozornost 

císařským insigniím, které se používaly jak během korunovace, tak při dalších dvorských 

obřadech.

Abstract:

The diploma thesis „Coronation of Byzantine Emperors in Late Antiquity and Early 

Middle Ages“ deals with gradual changes of the ceremonies associated with the imperial 

accession in Byzantium. Using narrative, legal, artistic and numismatic evidence, it attempts 

to identify crucial components of each coronation ceremony, analyses gradual transformation

these components underwent and points out new developments that helped each emperor to 

estabilish his right to the throne. The thesis also deals with the imperial insignia used both 

during coronation rite and during other court ceremonies. 

Klíčová slova:

Korunovace, Byzantská říše, obřady, pozdní antika, raný středověk.

Keywords:

Coronation, Byzantine Empire, ceremonies, Late Antiquity, Early Middle Ages.



Obsah

Úvod.............................................................................................................................6

1. Císařské korunovace a jejich původ ...................................................................15

2. Korunovační obřad – ustálený rituál, či výsledek souhry okolností? ................21

2.1 Korunovace Juliána Apostaty – inspirace pro následovníky ................................19

2.2 Korunovace Leona I. – vojenský model ..............................................................22

2.3 Korunovace Leona II. – spolucísařský model......................................................26

2.4 Korunovace Zenona a Basiliska – střet inovace s tradicí .....................................27

2.5 Korunovace Anastasia I. – první známky christianizace obřadu ..........................29

2.6 Korunovace Justina I. – bezprecedentní svoboda volby.......................................34

2.7 Korunovace Justiniána I. – císař a ti druzí...........................................................39

2.8 Korunovace Justina II. – utajené posuny .............................................................46

2.9 Korunovace Tiberia II. – dvojí povýšení .............................................................52

2.10 Korunovace císaře Maurikia – ve stopách předchůdců ......................................56

2.11 Korunovace císaře Foky – tradice v improvizovaném provedení .......................59

3. Císařské insignie a odznaky moci .......................................................................64

3.1 Nákrčník.............................................................................................................64

3.2 Koruna a diadém.................................................................................................65

3.3 Purpurový plášť .................................................................................................68

3.4 Globus cruciger .................................................................................................70

4. Konzulát a jeho význam pro císařskou korunovaci ..........................................72

4.1 Občanský konzulát – důvody zániku ..................................................................72

4.2 Císařský inaugurační konzulát – druhá korunovace? ..........................................77

Závěr..........................................................................................................................84

Seznam použitých pramenů a literatury ..................................................................87

Seznam příloh............................................................................................................91

Přílohy........................................................................................................................92



- 5 -

Úvod

Státní útvar, který je od počátku novověku nazýván Byzantská říše, se na sklonku 

antiky nacházel v přechodném období vývoje. Po státoprávní stránce sice zůstával jediným 

právoplatným dědicem Říma, ale zároveň procházel řadou proměn, které zasahovaly jak jeho 

správní, tak zvláště kulturní sféru. Původní římské politické prostředí, v němž převládalo 

používání latiny, postupně získávalo řecký charakter. Souběžně se proměňovala i státní 

správa, která směřovala od striktního oddělení vojenské a správní moci k jejich sloučení 

v rukou nových provinciálních správců. Zároveň se etablovala pozice církevní hierarchie, 

která především dohlížela na císařovu pravověrnost, aniž by se plně osamostatnila od státní 

moci, jako tomu bylo na někdejším římském západě.

Právě v tomto prostředí se začal rozvíjet obřad, který formálně oznamoval nástup 

nového císaře na trůn. Původní čistě civilní akt, který byl pevně zakořeněný v římském pojetí 

císařské hodnosti, získal na sklonku antiky složitější podobu, která přesněji odrážela základ 

panovnické moci. Poměrně krátce poté začala do korunovačního obřadu pronikat rovněž 

církevní složka, která vyjadřovala sílící váhu ortodoxní hierarchie. Vznikala korunovace, jak 

si ji dnes představujeme i my.

K zájmu o toto téma mě přivedla především otázka, zda již na sklonku antiky existoval 

rozvinutý korunovační obřad, který si všichni spojujeme s panovnickou hodností. Byzantské 

prostředí bylo logickou volbou nejen díky mému trvalému zájmu o byzantské dějiny, ale také 

díky unikátním podmínkám, v nichž probíhal jeho vývoj. K tématu korunovací mě přivedl i 

můj předpoklad, že Byzanc byla prvním státem, kde se korunovační obřad rozvinul. Zajímalo 

mě proto, zda šlo od počátku o čistě církevní záležitost, nebo zda v korunovaci zůstaly 

zachovány i starší zvyklosti, které odrážely její římský původ. 

V této práci se věnuji analýze korunovačního obřadu v takové podobě, v jaké se 

uskutečňoval na sklonku antiky. Časové vymezení práce je poměrně volné, neboť její téma 

zasahuje jak do doby, kdy římský stát formálně zůstával jednotný, ale vládlo mu několik 

císařů, tak do období, kdy již existovala pouze východní polovina říše ovládaná 

z Konstantinopole. Rozhodl jsem se však nezacházet až do období, kdy Byzanc připomínala 
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římský stát již pouze vzdáleně, to znamená dále než do poloviny 7. století, neboť tehdejším 

korunovacím je již věnováno dostatečné množství literatury.

Práce je rozdělena tematicky podle jednotlivých aspektů korunovace. Po první úvodní 

kapitole, níž nabízím stručný pohled na císařskou hodnost a její vývoj od samého počátku,

následuje druhá kapitola, která obsahuje rozbor jednotlivých korunovací. U každé z nich se 

v závislosti na dostupných pramenech snažím co nejpřesněji zrekonstruovat její průběh a určit 

stěžejní okamžiky, které danou korunovaci definovaly.

V každém obřadu se zároveň snažím identifikovat unikátní složky, které ho odlišovaly 

od „ideálního“ modelu. Na základě předběžného studia pramenů vycházím z předpokladu, že 

každá korunovace byla „ušitá na míru“ danému panovníkovi a odrážela podmínky, za nichž 

nastupoval na trůn. Kromě legitimních císařů věnuji pozornost i uzurpátorům, kteří úspěšně 

usedli na císařský trůn nebo se o to alespoň pokusili a o jejichž aklamaci máme věrohodné 

dobové doklady.

Třetí kapitola je věnována císařským insigniím, o jejichž existenci či podobě jsme 

s různou mírou jistoty informováni. Nevěnuji se přitom pouze panovnickým odznakům, které 

se používaly během korunovace, ale i dalším insigniím, s nimiž bývali císařové zobrazováni 

na kostelních výzdobách, bustách a platidlech. Pro podrobné studium panovnických insignií 

jsou přínosné zvláště císařské mince, které sice znázorňují vladaře a jejich insignie poněkud 

schematicky, ale vzhledem k nedostatku jiných vyobrazení císařů z této doby představují 

jeden z mála dostupných zdrojů pro interpretaci panovnické ikonografie.

Čtvrtá kapitola je věnována císařskému konzulátu. Tento původně civilní úřad, který 

v císařské éře ztratil veškerou reálnou moc, ale stále si udržoval výjimečnou prestiž, sice 

přestal být obsazován v roce 541 za vlády Justiniána I., ale hned jeho nástupce Justin II. jej 

roku 565 obnovil a jmenoval do něj sám sebe. Stejně se zachovali i všichni jeho nástupci až 

po Konstantina IV., kteří se prohlásili konzuly vždy bezprostředně po nástupu na trůn. Mým 

záměrem je shrnout důvody, proč občanský konzulát zanikl právě za Justiniánovy vlády a 

pokusit se zjistit, jak tento úřad začali využívat následující císařové a zda pro ně jmenování 

konzulem sloužilo jako jakási druhá korunovace.
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V závěru se na základě získaných poznatků pokusím shrnout vývoj korunovačního 

obřadu na sklonku antiky, postihnout důležité změny v tomto vývoji a zdůraznit jeho 

nejdůležitější prvky, které zůstaly zachovány po celé sledované období.

Jako základní zdroj pro přehled o historickém vývoji Byzance ve zkoumaném období 

využívám přehledovou publikaci A History of Byzantine State and Society,1 jejímž autorem je 

Warren Treadgold. Přes proklamovaný zájem o politické i společenské problémy Byzance se 

kniha věnuje především politickým dějinám a z kulturní sféry probírá pouze nejznámější 

témata, což je nejčastější předmět kritiky, s níž se tato publikace setkává. Období pozdní 

antiky, které je předmětem této práce, však popisuje vyváženě a soustředí se na všechny 

aspekty života v Byzanci. Přínosná je především díky ucelenému přehledu pramenů pro každé 

z popisovaných období, které zpracovává.

Předchozí publikace nemůže postihnout všechny osobnosti, které měly vliv na vývoj 

ve Východořímské říši a Byzanci, a proto využívám i čtyřsvazkovou publikaci The 

Prosopography of the Later Roman Empire2, jejímiž editory jsou Arnold Hughes Martin 

Jones a John Robert Martindale. První díl začíná rokem 260 a končí rozdělením správy nad 

Římskou říší v roce 395. Druhý díl uzavírá úmrtí Justina I. roku 527 a poslední, 

dvousvazkový díl, končí rokem 641, kdy zemřel císař Herakleios. Na více než pěti tisících 

stranách podává abecedně seřazený přehled všech osobností, které byly nějakým způsobem 

spojeny se státní správou a veřejným životem, ať již o nich existují sebefragmentárnější 

zmínky. Její velkou výhodou je fakt, že ke každé doložitelné informaci připojuje i odkaz na 

pramen, z něhož ji čerpá, a to včetně obtížně dostupných zdrojů, jako jsou například 

zdokumentované nápisy na stavbách.

Pro popis základních etap historického vývoje rané Byzance využívám rovněž 

monumentální publikaci The Cambridge History of the Byzantine Empire,3 kterou editoval 

Jonathan Shepard. Její předností je jak ohromný rozsah, který umožňuje postihnout všechny 

stránky vývoje Byzance, tak participace různých autorů, kterým se nicméně podařilo vytvořit 

harmonicky uspořádaný celek. Tato publikace má drobnou nevýhodu v tom, že autoři začínají 

                                               
1 W. TREADGOLD, A History of Byzantine State and Society, Stanford 1997.

2 A. H. M. JONES – J. R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire, Cambridge 1980.

3 J. SHEPARD, The Cambridge History of the Byzantine Empire, Cambridge 2008.



- 8 -

kapitolou o smrti císaře Justiniána a o politice jeho nástupců. Předchozí období však alespoň 

stručně shrnují, čímž tento nedostatek částečně vyrovnávají.

Podrobný přehled o správní struktuře Římské říše a Byzance poskytuje monografie 

The Governance of Rome4 od Karla Loewensteina. Za hlavní přínos této publikace lze 

považovat komplexní pohled, s nímž nazírá na správní instituce říše a její soudní systém. 

Autor velice přesně postihuje skutečnost, že se římská správní organizace vyvíjela velice 

pozvolna, jen málokdy v ní docházelo k radikálním změnám, a pokud ano, nikdy nešly proti 

duchu římské tradice.

Nástin společenských a politických změn, jimiž říše prošla v 6. a 7. století, poskytuje 

publikace Continuity and Change in Sixth Century Byzantium.5 Kromě změn samotných se 

v ní Averil Cameronová věnuje autorům, kteří v daném období tvořili. V monografii 

Procopius6 věnovala pozornost pravděpodobně nejvýznamnějšímu autorovi 6. století.

Pro nástin bádání o byzantském ceremoniálu jako celku využívám stať Analyzing 

Imperial Ceremonies,7 kterou vydal Michael McCormick. Nevěnuje se sice jednomu 

konkrétnímu tématu, jakými jsou například náboženská procesí či oslavy vítězství, ale 

poskytuje ucelený pohled na dynamiku dvorských ceremonií a především rozptyluje 

domněnku, že šlo o ustrnulé rituály, které nijak neodrážely podmínky, v nichž se odehrávaly.

Pro detailnější pohled na některé aspekty císařského ceremoniály využívám 

monografii Eternal Victory – Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium and the Early 

Medieval West,8 taktéž od Michaela McCormicka. Korunovacím se sice věnuje pouze 

částečně, ale přináší řadu důležitých poznatků, které zdůrazňují propojení korunovačního 

ceremoniálu se staršími římskými zvyklostmi, především s tradicí triumfální aklamace císařů 

a jejich vstupu do hlavního města.

                                               
4 K. LOEWENSTEIN, The Governance of Rome, The Hague 1973.
5 A. CAMERON, Continuity and Change in Sixth Century Byzantium, London 1981.

6 A. CAMERON, Procopius, Berkeley 1985.

7 M. McCORMICK, Analyzing Imperial Ceremonies, in: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, Wien 

1985.

8 M. McCORMICK, Eternal Victory – Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium and the Early 

Medieval West, Cambridge 1986.
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Při analýze císařského ceremoniálu se rovněž obracím k publikaci Emperor and 

Priest: The Imperial Office in Byzantium9 od Gilberta Dagrona. Tato práce důkladně rozebírá 

postavení císaře v průběhu celých byzantských dějin a poskytuje neocenitelné postřehy ke 

každému formálnímu aktu, jehož se císař účastnil. Důkladně se věnuje postojům císařů vůči 

církvi a vzájemné symbióze světské a církevní moci v byzantském prostředí, které na obě 

sféry nahlíželo odlišně, než jak tomu bylo na latinském západě. V souladu s obecným 

přesvědčením připouští, že jejich propojení bylo v Byzanci velice těsné. Zároveň dokládá, že 

církevní i světská moc spolu sice spolupracovaly, ale ani v řeckém prostředí se nedá mluvit o 

úplné převaze císaře nad nejvyššími církevními funkcionáři.

Úžeji specializovaný je sborník New Constantines,10 jehož editorem je Paul 

Magdalino. Tato publikace se věnuje tradicím, které císaři využívali k legitimizaci své 

absolutní moci, jejich uměleckému a literárnímu ztvárnění a dvorským obřadům, které je 

vyjadřovaly. Jak napovídá název, většina příspěvků se věnuje snaze byzantských císařů 

napodobit největšího ze svých předchůdců, Konstantina I., a to jak po mocenské, tak církevní 

stránce.

V zájmu úplnosti je nutné zmínit i dvě publikace, které se jako první uceleně zabývaly 

byzantským korunovačním obřadem: Imperial Coronation Ceremonies of the Fifth and Sixth 

Centuries11 a Coronation Rites.12 Na obou monografiích je však jasně patrná doba jejich 

vzniku, kterou je počátek 20. století. Nekriticky pozitivistický přístup autorů způsobil, že se 

v řadě ohledů dopustili omylů, které ovlivnily celkový výsledek jejich výzkumu.

Mezi starší, ale stále významné práce patří The Adoratio Purpurae and the Importance 

of the Imperial Purple13 od Williama Averyho a Hellenistic Influences on the Structure of the 

Augustan Principate,14 které zůstávají i přes své stáří důležitými zdroji informací o vnější 

                                               
9 G. DAGRON, Emperor and Priest: The Imperial Office in Byzantium, Cambridge 2003.

10 P. MAGDALINO, New Constantines, Cambdrige 1994.

11 A. BOAK, Imperial Coronation Ceremonies of the Fifth and Sixth Centuries, Harvard Studies in Classical 

Philology 30 (1919).

12 H. B. SWEETE, Coronation Rites, Cambridge 1915.

13 W. AVERY, The Adoratio Purpurae and the Importance of the Imperial Purple, in: Memoirs of the American 

Academy in Rome 17 (1940).

14 M. HAMMOND, Hellenistic Influences on the Structure of the Augustan Principate, in: Memoirs of the 

American Academy in Rome 17 (1940).
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podobě císařské moci. Zároveň představují neocenitelný zdroj pramenů z období, kdy vnější 

znaky této moci začaly přesněji odpovídat její skutečné podstatě – autoritativní despocii.

Kapitolu o císařských insigniích výrazně obohatily dva díly publikace Catalogue of 

the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection,15 jejichž autory jsou Philip Grierson a 

Michael Handy. Kromě fotoreprodukcí dobových mincí obsahují oba díly i popis jejich 

hlavních rysů, včetně různých podob císařských bust, inskripcí a především panovnických 

odznaků. Význam císařské ikonografie na platidlech podtrhuje skutečnost, že šlo o nesmírně 

rozšířené předměty, které představovaly jeden z nejúčinnějších prostředků, jak prezentovat 

osobu císaře nejširším vrstvám obyvatel.

Doplňkové informace o císařských ražbách poskytuje i monografie Philipa Griersona 

Byzantine Coins.16 Oproti předcházející publikaci se zabývá především podmínkami, za nichž 

byly mince raženy, a formami jejich šíření po říši. Kromě toho poskytuje informace o jejich 

ikonografii a především inskripcích, kterým věnuje velkou pozornost.

Císařský konzulát je bohužel téma přehlížené a jen málo badatelů mu zatím věnovalo 

pozornost. Roztroušené zmínky o zániku občanského konzulátu a jeho obnovení pozdějšími 

císaři lze přesto nalézt v článcích The Last Consul and His Diptych17 a The Style of the 

Consular Diptychs,18 které se i přes svůj název věnují jak konzulárním diptychům, tak i 

samotnému konzulskému úřadu a možným důvodům jeho zániku. O převzetí konzulátu na 

počátku Herakleiova povstání v roce 608 ve stručnosti pojednává i monografie Heraclius: 

Emperor of Byzantium.19

Obrazový materiál pro kapitolu o občanském a císařském konzulátu poskytuje atlas 

Die Consulardiptychen und verwandte Denkmäler20 od Richarda Delbrücka. Tato publikace 

obsahuje velkoformátové fotografie všech dochovaných konzulských diptychů z pozdní 

antiky. Protože od roku, kdy tento atlas vydán, neodhalil archeologický výzkum žádné nové 

                                               
15 M. HENDY, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 2, Dumbarton Oaks 1968.; 

P. GRIERSON, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 3, Dumbarton Oaks 1973.

16 P. GRIERSON, Byzantine Coins, Los Angeles 1983.

17 A. CAMERON – D. SCHAUER, The Last Consul and His Diptych, The Journal of Roman Studies 72 (1982).

18 E. CAPPS, The Style of the Consular Diptychs, in: The Art Bulletin 10 (1927).

19 W. KAEGI, Heraclius: Emperor of Byzantium, Cambridge 2003.

20 R. DELBRÜCK, Die Consulardiptychen und verwandte Denkmäler, Berlin 1929.
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exempláře, zůstává aktuální i po více než osmdesáti letech. Za jistou nevýhodu lze považovat 

skutečnost, že atlasu chybí jakýkoliv úvod, který by alespoň stručně nastínil roli diptychů 

jakožto prostředků prezentace nových konzulů. Tuto slabinu vyvažuji použitím moderní 

publikace Consular Diptychs, Rhetoric and the Languages of Art in the Sixth-Century 

Constantinople.21

Pokud jde o primární zdroje, naprosto stěžejním pramenem je sbírka O řádu 

císařského dvora,22 známější pod názvem O ceremoniích, kterou dal v polovině 10. století 

sestavit císař Konstantin VII. Kromě výčtu a zevrubného itineráře dvorských obřadů, které se 

pojily s náboženskými procesími, státními slavnostmi a dalšími oficiálními událostmi, 

obsahuje i detailní popis korunovací císařů na přelomu 5. a 6. století a představuje tak 

neocenitelný zdroj informací o císařském ceremoniálu v době, která je předmětem této práce. 

Protože však jde o kompilační dílo sestavené z různých zdrojů, při práci s ním je nutné mít na 

paměti, že jednotlivé oddíly mohou pocházet z odlišných období, jako je tomu právě

v případě popisu korunovací.

Stejně významným zdrojem, který se věnuje císařské korunovaci, je panegyrik K poctě 

císaře Justina23 od Flavia Cresconia Corippa. Protože je však jeho hlavním účelem oslavit 

nového panovníka, je nutné přistupovat k ní s jistým nadhledem. Vzhledem k bohatství

informací, které panegyrik obsahuje, však jde o neocenitelný pramen pro první dny Justina II. 

na císařském trůnu. Kromě popisu korunovace osvětluje rovněž panovníkovo rozhodnutí 

obnovit po dlouhé prodlevě konzulát a popisuje procesí, které se konalo na začátku roku po 

Justinově nástupu na trůn.

Narativní prameny poskytují také množství cenných poznatků. Mezi nejvýznamnější 

patří dílo Evagria Scholastika,24 syrského dějepisce z 6. století, který působil v Antiochii. 

Jeho řecky psané dějiny sice proklamují především zájem o církevní záležitosti, ale Evagrios 

se překvapivě podrobně věnuje i světským věcem, což z něj činí velice cenný pramen pro 

události druhé poloviny 6. století.

                                               
21 A. EASTMOND, Consular Diptychs, Rhetoric and the Languages of Art in Sixth-Century Constantinople, 

Journal of the Association of Art Historians, London (2010).

22 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis, CSHB 7, ed. I. Bekker, Bonn 1829.

23 Corippus, In Laudem Iustini Augusti minoris, ed. A. Cameron, London 1976.

24 Evagrios Scholastikos, Ekklesiastike Historia III. 32, ed. J. Bidez, London 1898.
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Není možné opomenout ani dílo Prokopia z Kaisareie,25 patrně nejvýznamnějšího 

autora 6. století. Jeho díla O válkách a Tajná historie se sice soustředí především na vojenské 

výpravy za vlády císaře Justiniána I., respektive na pomluvy kolující o tomto panovníkovi, ale 

časté tematické odbočky poskytují podrobný pohled i na související politické události a na

některé obřady, jež se odehrávaly na císařském dvoře. 

Období vlády císaře Maurikia velice detailně popsal Theofylaktos Simokattes,26 jehož 

dějiny bývají považovány za jedno z posledních děl antického dějepisectví. Theofylaktovo 

podrobné vyprávění, k němuž patrně využíval i oficiální záznamy, poskytuje cenné informace 

o dvorských obřadech spojených s nástupem nového císaře na trůn. S jeho dějinami je však 

záhodno zacházet opatrně, neboť jsou do jisté míry zaujaté proti všem Maurikiovým 

nepřátelům a vysloveně nenávistné vůči jeho nástupci Fokovi.

Jako doplňkový zdroj pro korunovace na konci sledovaného období využívám rovněž 

anonymní kroniku Chronikon Paschale,27 sestavenou v první polovině 7. století v Alexandrii. 

Její autor sice zcela vynechává některé roky a pro první dvě třetiny práce využívá dřívější 

zdroje, ale události od roku 600 popisuje z pohledu očitého svědka a pro období Fokovy a 

Herakleiovy vlády představuje jeden z mála relevantních primárních zdrojů.

Kronika Ioanna Malaly28 rovněž poskytuje informace pro zkoumané období, ale 

především v pasážích věnovaných vládě Justiniána I. je výrazně zabarvena oficiální 

propagandou. Protože však obsahuje řadu jinak nedostupných zákulisních informací o 

proklamacích císařů a uzurpátorů v první polovině 6. století, nelze ji opomenout. 

Jako pramen pro zkoumání císařských korunovací používám rovněž dvě kroniky, které 

nepocházejí z řeckého ani latinského prostředí – kroniku Ioanna z Nikiû,29 jehož dílo vzniklo 

na konci 7. století v Egyptě a je psáno z větší části koptsky, a třetí knihu dějin Ioanna 

z Efezu,30 syrského biskupa monofyzitské církve. Obě kroniky jsou sice zakotvené 

v prostředí, které tehdejší oficiální místa považovala za heretické, ale přesto jsou poměrně

                                               
25 Procopius, De Bellis, Anecdota, Procopius in Seven Volumes, ed. H. Dewing, Harvard 1926

26 Theofylaktos Simokattes, Historia, CSHB 49, ed. I. Bekker, Bonn 1834.

27 Chronikon Paschale, CSHB 4, ed. L. Dindorf, Bonn 1832.

28 Ioannes Malalas, Chronografia, CSHB 28, ed. L. Dindorf, Bonn 1831.

29 Ioannes z Nikiû, ed. R. H. Charles, London 1913.

30 Ioannes z Efezu, ed. R. P. Smith, Oxford 1860.
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objektivní a přinášejí mnoho jinak neznámých informací o dění na císařském dvoře. 

Vzhledem k jazyku obou kronik jsem nucen využívat překladů, které sice vznikly na konci 

19. století, ale stále jsou považovány za standardní.

Posledním důležitým narativním pramenem pro studium korunovací je kronika 

Theofana Vyznavače,31 kterou její autor sepsal na počátku 9. století. Od většiny ostatních 

použitých zdrojů ji dělí výrazný časový odstup, ale protože kronika je kompilátem starších 

pramenů, můžeme v ní najít i informace z dobových zdrojů, které se do dnešní doby 

nedochovaly. To ale neznamená, že by Theofanes nebyl kreativní. V některých ohledech 

zasahoval do původního textu tak, aby lépe odrážel povahu doby, v níž byla kronika 

sepisovaná. Při jejím používání je tedy vždy nutné porovnávat text s originálními zdroji ze 

zkoumané doby. Jako zdroj informací o císařském konzulátu je však neocenitelná.

Kapitolu věnovanou císařskému konzulátu obohacují i poznatky získané studiem 

zákoníku Codex Iustinianus32 v jeho nejmodernějším dostupném vydání. Protože se jedná o 

svod zákonů vydaných Justiniánovými předchůdci na císařském trůnu, lze s jeho pomocí 

sledovat postupný úpadek konzulského úřadu a omezování jeho privilegií. Samotný zákoník, 

který zůstal v platnosti až do 10. století, dokládá fakt, že Byzanc vnímala sebe samu i 

v pozdějším období jako jedinou právoplatnou dědičku starověkého Říma, což výmluvně 

dokazovala nepřetržitá právní kontinuita. Kromě tohoto zákoníku poskytují důležité 

informace i Novelly33 vydávané Justiniánem a jeho nástupci. Tyto zákony nebyly včleněny do 

Codexu, ale tvořily jeho dodatek, který se postupně rozrůstal, aniž by se ale dočkal oficiálního 

uspořádání podobně jako Codex.

                                               
31 Theofanes, Chronografia, CSHB 46, ed. J. Classen, Bonn 1839.

32 Codex Iustinianus, ed. P. Kruger, Berlin 1951.

33 Novellae: Corpus Iuris Civilis, ed. R. Schoell, Berlin 1959.
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1. Císařské korunovace a jejich původ

Byzantská říše představovala díky svému historickému vývoji státní útvar, který byl 

v tehdejší Evropě svým způsobem unikátní. Po pádu Západořímské říše sice zůstala na jejím 

někdejším území po jistou dobu zachována římská správní a kulturní tradice, ale na Východě 

se tato tradice ještě dále rozvíjela, a to i v době, kdy se z římského státu na Západě stala spíše 

dávná vzpomínka. Výrazná proměna Byzance, která se odehrála v 7. a 8. století, řadu těchto 

rysů sice potlačila, ale jejich jádro – silný a centralizovaný stát, který nepřenechává podíl na 

moci soukromým osobám – zůstalo zachované. Státní správa se nadále opírala o přesně

stanovenou hierarchii úřadů s poměrně jasně definovanými kompetencemi, pod něž spadala 

určitá území nebo oblasti administrativy. Tento systém tak výrazně komplikoval vytváření 

silnějších mocenských skupin, které by si mohly „privatizovat“ státní moc, ať už se 

souhlasem centrálních úřadů nebo bez něj. 

Tomuto systému odpovídalo i postavení císaře, v jehož rukách se soustředila veškerá 

moc ve státě. Císaři byli pevně podřízeni úředníci na všech stupních státní správy a panovník 

mohl podle libosti kohokoliv z nich odvolat. Tento stav měl své kořeny již ve 3. století, kdy se 

v císařských rukou postupně koncentrovaly další a další pravomoci, které předtím formálně 

patřily senátu. Během 4. století byla tato tendence završena a císař se z někdejšího prvního 

občana státu proměnil v absolutního monarchu, který již de facto nevládl občanům, ale svým 

poddaným. K tomuto vývoji přispěla i pozvolná orientalizace císařského dvora, který stále 

výrazněji přejímal helénistické zvyklosti a římské naopak ztrácel.34 Císařský kult, který 

existoval již v předcházejících staletích, se v téže době stal ústředním prvkem římského 

náboženského života a projevem loajality k římskému státu a jeho dodržování bylo 

vyžadováno od všech občanů.35

Do tohoto vývoje vstoupilo uznání křesťanství nejprve jako tolerovaného náboženství 

v letech 311 a 313 a posléze jeho katolicko-ortodoxní formy jako jediného státního kultu 

                                               
34 K. LOEWENSTEIN, The Governance of Rome, s. 60; F. DVORNIK, Early Christian and Byzantine Political 

Philosophy 2, Washington D. C. 1966, s. 500.

35 M. HAMMOND, Hellenistic Influences on the Structure of the Augustan Principate, s. 5.
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v roce 381. Protože uctívání císařů jako vtělených bohů již nebylo v nových podmínkách 

možné, panovníci začali sami sebe vnímat spíše jako Kristovy náměstky,36 kteří mají z tohoto 

titulu právo vládnout celé obydlené oikumene. K tomuto uspořádání přispěla i symbióza 

křesťanské církve se státní správou a jejich vzájemné propojování, především pak 

prosazování soudní moci biskupů nad věřícími. Císař do jisté míry disponoval pravomocemi i 

vůči církevní organizaci, a to především díky svému právu jmenovat konstantinopolského 

patriarchu a podle svého uvážení ho i odvolávat. Přestože byl panovník z hlediska církevního 

práva pouhým laikem, díky svému vlivu na nejvyšší církevní kruhy si mohl dovolit určovat 

hlavní rysy církevní politiky a dogmatu, což se výrazně projevilo například v době snah o 

smíření s miafyzitskými obyvateli říše.37

K nezpochybnitelnému postavení císaře přispívala i představa, že římský panovník je 

výlučným zdrojem práva. Tato původně helénistická idea začala pronikat do římského 

právního myšlení ve 2. století, ale k jejímu definitivnímu přijetí došlo až za vlády severovské 

dynastie, která celkově nasměrovala dvorský život spíše k orientálním vzorům.38 S výjimkou 

krátkého mezidobí Juliánovy vlády39 zůstal tento koncept již natrvalo zakotven v římském 

právním myšlení. Jeho nejzřetelnější vyjádření můžeme nalézt v Justiniánově Novele 105, 

kde je již císař označen jako lex animatus, tedy „vtělený zákon“, jemuž je podřízena veškerá 

moc ve státě.40

Podobné pozvolné změny prodělala i sama císařská korunovace. Římská monarchie 

sice měla za sebou poměrně dlouhý vývoj, ale korunovace jako taková se v písemných 

                                               
36 Do tohoto schématu zapadá i označení Konstantina I. jako třináctého z apoštolů. Musíme nicméně přiznat, že 

jeho postavení bylo v jistém smyslu výjimečné a pro jeho následovníky představovalo metu, které se snažili co 

nejvíce přiblížit. Více: P. MAGDALINO, New Constantines, Cambdrige 1994.

37 W. TREADGOLD, A History of Byzantine State and Society, s. 387. Miafyzitské učení mělo původ ve 4. 

století a k jeho definitivnímu odloučení od zbytku křesťanské církve došlo na koncilu v Chalkedonu v roce 451.

Od katolicko-ortodoxního pojetí víry se lišilo tezí, že v Kristově osobě došlo k téměř úplnému splynutí lidské a 

božské podstaty, které vytvořily novou, jedinou podstatu, v níž ale stále existuje jak lidská, tak božská 

přirozenost. Chalkedonské církve vyznávají existenci dvou oddělených podstat, které spolu harmonicky 

koexistují.

38 F. DVORNIK, Early Christian and Byzantine Political Philosophy 2, s. 515.

39 Podle Libania se Julián chtěl vrátit ke klasickému římskému principu, že císař nestojí nad zákony, ale je pouze 

jejich strážcem a musí se řídit jejich ustanoveními. Údajně měl rovněž v úmyslu přestat používat diadém i 

císařský purpur, ale stejně jako téměř všechny jeho reformy zůstaly tyto kroky omezené pouze na jeho vládu.

40 Novellae 105, s. 503. V helénistických představách jde o ekvivalent termínu νόμος ἔμψυχος.
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pramenech objevila až velice pozdě, paradoxně právě na začátku vlády císaře Juliána v roce 

361. Tento fakt do jisté míry souvisí právě s historickým vývojem pozice panovníka. Císařská 

hodnost původně vycházela z principu souběžného držení nejvyššího prokonzulského imperia

a tribunské moci, aniž ovšem vládce musel zastávat kterýkoliv z tradičních úřadů, s nimiž 

byly tyto pravomoci spojené. Protože jejich přidělení musel odhlasovat senát, nebylo je 

zpočátku možné předávat dále na základě dynastické posloupnosti a každý nový císař si je 

musel nechat potvrdit senátem. K těmto dvěma základním pilířům císařské moci připojil císař 

Domitianus i pravomoci cenzorského úřadu,41 díky nimž mohl lépe kontrolovat složení 

senátu, který již za vlády císaře Tiberia získal všechny pravomoci lidových shromáždění.

Vzhledem k těmto okolnostem lze konstatovat, že uvedení do císařského kvaziúřadu 

bylo na počátku římské monarchie a ještě velice dlouho poté spíše civilní záležitostí, v níž 

náboženské motivy nehrály žádnou roli. Senát tehdy zpravidla prohlašoval zesnulé císaře za 

bohy římského státu, ale pro jejich nástupce už obvykle nebývaly během života, přinejmenším 

v latinských oblastech říše, vyhrazeny žádné božské pocty. V této oblasti nedocházelo 

k výrazným posunům ani s utužující se autokracií, a dokonce i císař Dioklecián, za něhož se 

ustálil dvorský obřad založený na orientálních zvyklostech, podle dostupných důkazů

nepohlížel na svou vládu jako na božskou, ale pouze jako na projev touhy bohů po 

uspořádanosti světa.42 Žijící císařové nebyli bohy, ale pouze prostředníky božstev a jejich 

moc se ve srovnání se situací v pozdějších staletích odvozovala spíše od samotného římského 

státu.

Jinak byl císař vnímán ve východních oblastech říše obývaných z větší části 

neřímskými národy. Především v Malé Asii, v Sýrii a v Egyptě býval panovník uctíván jako 

bůh již za svého života a stával se předmětem státního kultu. Tyto zvyklosti se uplatňovaly 

vůči římským guvernérům již od 2. století př. n. l., kdy do této části světa začala pronikat 

Římská republika,43 a později i vůči římským císařům. Ve vyzdvihování císařů jako živoucích 

bohů vynikal především Egypt44 (zde byl císař ztotožňován se starověkými faraony 

považovanými za potomky boha Hora) a řecká města v Malé Asii.45

                                               
41 T. V. BUTTREY, Domitian's Perpetual Censorship and the Numismatic Evidence, in: The Classical Journal

71, Vol. 1 (1975), s. 26

42 R. REES, Diocletian and the Tetrarchy, Edinburgh 2004, s. 52-53.

43 S. R. F. PRICE, Rituals and Power: The Roman Imperial cult in Asia Minor, Cambridge 1986, s. 48.

44 B. SEVERY, Augustus and the Family at the Birth of the Roman Empire, New York 2003, s. 114.

45 L. R. TAYLOR, The Divinity of the Roman Emperor, Middletown 1975, s. 40.
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Potvrzení pravomocí nového panovníka senátem bylo pravidlem i v případech, kdy se 

samotné prohlášení císařem odehrálo mimo hlavní město říše, nejčastěji římským vojskem 

v provinciích. Vzhledem k tomu, že k aklamaci legiemi docházelo stále častěji, začaly některé 

její prvky pronikat i do obřadu, který lze do jisté míry považovat za oficiální díky tomu, že 

probíhal i v dobách míru v hlavním městě říše, nyní již Konstantinopoli. Vojenské rysy 

aklamace byly zvláště zřetelné v oficiální formuli, podle níž byl nový císař přijímán jménem 

„státu, vojska, senátu, paláce a lidu“.46

Z výše uvedeného je zřejmé, že císařská korunovace zůstávala až do 5. století spíše 

civilní událostí, v níž hrála církevní složka pouze velice malou, pokud vůbec nějakou, roli.47

Od druhé poloviny 5. století však začaly do až doposud výlučně civilního obřadu pronikat 

nové prvky, především korunovace patriarchou a postupné zařazení celého obřadu do 

Nejsvětější liturgie. Tyto inovace získaly v průběhu následujících staletí na významu a 

vzdálily korunovaci někdejšímu vzoru, ačkoliv původní rysy se z ní nikdy úplně nevytratily.

                                               
46 O. TREITINGER, Die Oströmische Kaiser- und Reichsidee, Darmstadt 1956, s. 9.

47 S. VRYONIS, Byzantina kai Metabyzantina, Malibu 1978, s. 28.
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2. Korunovační obřad – ustálený rituál, či výsledek shody okolností?

2.1 Korunovace Juliána Apostaty – inspirace pro následovníky

Určit okamžik, kdy došlo k první skutečně modelové císařské korunovaci v pozdně 

Římské a Byzantské říši, není snadné. S nastolením nového císaře, pro něhož byla 

nejdůležitější podpora klíčových částí vojska a legálně i potvrzení pravomocí senátem, 

původně nebyl spojený žádný korunovační obřad. Senát však ztratil potvrzovací pravomoc za

vlády císaře Diokleciána, který sice krátce po svém nástupu prokazoval senátu přinejmenším 

formální úctu, ale potvrzení svých pravomocí od něj nevyžadoval.48 Předtím byli císařové již 

mnohokrát nastoleni pouze vojskem, ale ještě v polovině 3. století měl senát dostatečný vliv, 

aby aspoň na krátkou dobu dokázal prosadit jako všeobecně uznané císaře pět mužů ze svého 

středu.49 Až na posledního z nich, Gordiana III., vydrželi všichni na trůnu velice krátce, ale 

totéž lze prohlásit o většině panovníků této éry. Od 4. století zcela převládla aklamace císaře 

vojskem a je příznačné, že právě v této době se objevily první písemné důkazy o obřadu, který 

se dá částečně přirovnat k císařské korunovaci.

První dochovaný popis provolání císaře v pozdní antice, byť velice stručný, nám 

poskytuje pohanský historik Ammianus Marcellinus, který ve dvaadvacáté knize svých Res 

Gestae poměrně detailně popisuje druhou, tentokrát již úspěšnou aklamaci císaře Juliána 

rýnskými legiemi v roce 361.50 Samotné improvizované ceremonii podle něj předcházelo 

poměrně dlouhé přesvědčování zdráhajícího se Juliána, ale nás zajímá především průběh 

aklamace a to, zda mohla sloužit jako model pro další císařské korunovace. Marcellinus 

popisuje celou událost takto: „Křik posléze pokračoval ze všech stran, a protože všichni 

jednohlasně souhlasili, přičemž jejich souhlasné a naléhavé povykování se mísilo s urážkami 

a nestoudnostmi, caesar se musel podvolit. Poté co byl vysazen na štít jednoho z pěšáků a 

                                               
48 P. SOUTHERN, The Roman Empire from Severus to Constantine, New York 2001, s. 162.

49 Během roku 238 se na trůnu postupně vystřídali Balbinus a Pupienus jako první skutečně rovnocenní 

spolucísaři, Gordianus I. a Gordianus II. (otec a syn). Poslední z těchto pěti císařů a syn Gordiana II., Gordianus 

III., nastoupil na trůn jako nezletilý a díky podpoře římských aristokratických rodin se udržel paradoxně nejdéle, 

až do roku 244.

50 Vojáci se pokusili aklamovat Juliána císařem již v roce 357 po vítězství nad alamanským králem 

Chnodomariem. Julián tehdy ovšem prohlásil, že jejich rozhodnutí nepřijme. Viz. Ammianus Marcellinus, Res 

Gestae XVI 12.64, ed. J. C. Rolfe, London 1940.
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vyzdvihnut nahoru, ho všichni pozdravili jako augusta a žádali ho, aby jim poskytl diadém. 

Když odpověděl, že nikdy žádný neměl, žádali místo toho ozdobu z hlavy či krku jeho ženy. Ale 

protože [Julián] trval na tom, že v takovou chvíli se pro něj nehodí nosit ženskou ozdobu, 

začali hledat jezdecké ozdoby, aby ho korunovali a on tak mohl alespoň drobnou ozdobou 

dávat najevo své povýšení. Když ovšem prohlásil, že i to je ostudné, muž jménem Maurus [...] 

si sundal nákrčník [...] a odvážně ho položil Juliánovi na hlavu. Julián, zahnaný naléháním do 

úzkých a vědom si, že pokud bude nadále klást odpor, nevyhne se nebezpečí, slíbil každému 

z mužů pět zlatých mincí a libru stříbra.“51

Při prvním pohledu se může zdát, že Juliánova aklamace byla skutečně nahodilá a že 

vyplývala spíše z momentální nálady jeho vojáků, kteří se odmítali smířit s tím, že císař 

Konstantius II. má v úmyslu stáhnout část z nich na východní hranici, aby odrazil útok 

Peršanů.52 Stěžejní okamžiky improvizovaného obřadu jsou dva – vyzdvihování na štít a 

posazení nákrčníku na hlavu nového císaře. Juliána aklamovalo vojsko a lze tedy

předpokládat, že se průběh jeho prohlášení panovníkem neřídil žádnými pevně danými 

pravidly. Ani jeden z těchto aktů navíc nepůsobí navenek příliš římsky. Musíme si nicméně 

uvědomit, že Juliánovo prohlášení císařem se odehrálo v dnešní Paříži, poměrně blízko 

hranice Říma s oblastmi ovládanými Germány, kudy Juliánovi vojáci táhli několik let. 

Zároveň je na místě poznamenat, že Juliána prohlásila císařem právě ta část vojska, kterou 

chtěl Konstantius II. odvelet na perskou hranici a která se skládala především z germánských 

pomocných kohort. Obě tyto skutečnosti naznačují, proč Juliánova aklamace proběhla spíše 

v duchu aklamace germánského krále než římského císaře. Vyzdvihování na štít, poprvé 

zmíněné Tacitem, představovalo výlučně germánský zvyk,53 který při Juliánově korunovaci 

                                               
51 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XX.4.17-18, s. 27.:„Conclamabatur post haec ex omni parte nihilo minus, 

uno parique ardore nitentibus universis maximoque contentionis fragore probro et conviciis mixto, Caesar 

adsentire coactus est. Inpositusque scuto pedestri et sublatius eminens nullo silente Augustus renuntiatus 

iubebatur diadema proferre, negansque umquam habuisse, uxoris colli vel capitis poscebatur. Eoque adfirmante 

primis auspiciis non congruere aptari muliebri mundo, equi phalerae quaerebantur, uti coronatus speciem 

saltem obscuram superioris praetenderet potestatis sed cum id quoque turpe esse adseveraret, Maurus nomine 

quidam, postea comes, qui rem male gessit apud Succorum angustias, Petulantium tunc hastatus, abstractum 

sibi torquem, quo ut draconarius utebatur, capiti Iuliani inposuit confidenter, qui trusus ad necessitatem 

extremam iamque periculum praesens vitare non posse advertens, si reniti perseverasset, quinos omnibus aureos 

argentique singula pondo, promisit.“

52 W. TREADGOLD, A History of Byzantine State and Society, s. 59.

53 H. TEITLER, Raising on a shield: Origin and afterlife of a coronation ceremony, in.: International Journal of 

the Classical Tradition 8 (2002), s. 501.
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mohl přejít prostřednictvím jeho vlastních mužů i do římského aklamačního ceremoniálu.

Spíše než o nepřirozený akt však šlo o výsledek okolností, za nichž byl Julián prohlášen 

augustem. V tomto případě by se mohlo nabízet srovnání Juliánova vyzdvižení na štít 

s aklamací jiného císaře jeho vlastním vojskem v podobném prostředí, ale pro ně nemáme 

k dispozici dostatečné podklady.

Podmínkám, za nichž byl Julián prohlášen augustem, se nejvíce blíží aklamace 

Konstantina I. v Eburacu po smrti jeho otce Constantia I. v roce 306. Také Konstantina podle 

všeho doprovázely barbarské jednotky, které sehrály v jeho aklamaci důležitou úlohu. 

Anonymní autor (často zaměňovaný s Aureliem Victorem), který Konstantinovu aklamaci 

popisuje, píše o celé události velice stručně: „Když [Konstantius] zemřel, všichni přítomní, ale 

především král Alamanů Crocus, který ho [Kostantina] z vděku doprovázel, ho podporovali, a 

tak převzal vládu.“54 Informace, které by nám umožnily zhodnotit, zda bylo vyzdvihování na 

štít vnímáno jako nepřirozené, tedy musíme hledat jinde, především u Juliánova přítele 

Libania z Antiochie, který se císaři věnuje v několika ze svých řečí. Jedna z nich se velice 

pochvalně zmiňuje i o Juliánově aklamaci vojskem: „Ó, ty posvátná noci, ó vnuknutá 

nespokojenosti vojáků, ó povyku šťastnějším než vítězství. Ó požehnaný štíte, který jsi přijal 

vyzdvižení příhodněji než jakékoliv obvyklé pódium.“55

Z těchto slov je patrné, že vyzdvihování na štít pravděpodobně nebylo považované za 

stálou součást císařské aklamace. Tento akt nicméně pronikl i přes svůj neobvyklý původ také

do pozdějších korunovací, a jak se ukáže dále, na štít se nechávali vyzvednout i císařové

aklamovaní v Konstantinopoli. Dokonce ještě Konstantin VII. podrobil v 10. století tomuto 

obřadu svého syna, když jej korunoval spolucísařem.56

Druhou zajímavostí je samotný předmět, kterým byl císař korunován. Z popisu 

aklamace je zřejmé, že nákrčník byl použit pouze jako náhrada místo diadému, kterého se 

vojákům nedostávalo. V té době již diadém představoval jednu z hlavních císařských insignií, 

                                               
54 Aurelius Victor, Liber De caesaribus 41.3, ed. H. W. Bird, Liverpool 1994, s. 179.: „Quo mortuo cunctis, qui 

aderant, annitentibus, sed praecipue Croco, Alamannorum rege, auxilii gratia Constantium comitato imperium 

capit.“

55 Libanius, Oratio XII.34, Libanii Opera, ed. E. Richsteig, Leipzig 1904, s. 75.: „Ὤ νυκτὸς ἐκεινής ἱερᾶς, ὤ 

φιλωνεικίας ὁπλίτων ἐνθέου, ὤ θορύβου πομπῆς ἡδίονος, ὤ μακαρίας ἀσπίδος, ἣ τὸν τῆς ἀναρρήσεως ἐδέξατο 

νόμον πρεπωδέστερα σοι παντός εἰωθότος βήματος.“

56 O. TREITINGER, Die Oströmische Kaiser- und Reichsidee, s. 168.
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opět převzatou z východního Středomoří, a to pravděpodobně v první polovině 4. století.57

Právě tehdy se poprvé objevil na císařských mincích, kde plně nahradil nejprve sluneční 

korunu spojenou s oficiálním kultem Nepřemožitelného slunce a poté i vavřínový věnec, 

který nosili vládci již od počátku principátu. Ammianův popis aklamace nepřipouští 

pochybnosti, že posazení nákrčníku na císařovu hlavu byl neobvyklý počin. Navíc se tak stalo 

až po konstitutivních aktech – vyzdvihnutí císaře na štít a prohlášení Juliána augustem. 

Dostupné prameny neposkytují žádné svědectví, že by k vyzdvižení na štít a k posazení 

nákrčníku na hlavu nového panovníka došlo při aklamacích Juliánových předchůdců. Jisté 

však je, že se oba tyto počiny přenesly i do dalších korunovací.

2.2 Korunovace Leona I. – vojenský model

Doklady o korunovacích dalších císařů ve sledovaném období jsou již o poznání 

přesnější, a to zásluhou Petra Patrikia, magistra officiorum na dvoře císaře Justiniána I.58

Tento císařský úředník, diplomat a historik sepsal kromě jiných fragmentárně dochovaných 

pojednání také dílo věnované dějinám úřadu, který zastával. Do něj včlenil informace o řadě 

císařských ceremonií, mezi nimi i popis korunovací šesti císařů od Leona I. až po Justiniána I. 

Samotné dílo se sice nedochovalo, ale jeho části nám zprostředkoval jiný významný autor

z mnohem pozdějšího období, císař Konstantin VII., který pasáže z Patrikiovy práce včlenil 

do svého širšího pojednání o císařských ceremoniích, aby ilustroval, jak se v průběhu doby 

měnil korunovační obřad.

Za zmínku nepochybně stojí samotný výběr korunovací, které se Patrikios rozhodl 

popsat. Přirozeně zvolil ty obřady, které byly jeho době nejbližší, ale zároveň chtěl 

poskytnout obraz různých forem korunovací, které odrážely podmínky, jaké panovaly v době 

nástupu jednotlivých císařů na trůn. Jak sám napsal: „Považovali jsme nicméně za nutné 

sepsat shrnutí proklamací jiných císařů, aby si každý z nich mohl vybrat takový, který mu lépe 

                                               
57 P. GRIERSON, Byzantine Coins, s. 342; M. HENDY, Catalogue of the Byzantine coins 2, s. 80.

58 A. H. M. JONES – J. R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire 3, s. 994-998.
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vyhovuje a je mu příjemnější, až přijde vhodná doba (kterou Bůh snad co nejvíce oddálí).“59

V přehledu korunovací se mu podařilo shromáždit skutečně reprezentativní vzorek – najdeme 

zde jak klasický obřad, který ještě ve velké míře zachovává předchozí vojenské zvyklosti 

(korunovace Leona I.), tak i jeho novější formu, kde se hlavní dění přesouvá do středu města 

a církev již hraje významnější roli (korunovace Anastasia I.). Budoucí císařové se mohli 

poučit rovněž z popisu korunovace, která se uskutečnila za značných zmatků bez předchozího 

určení dědice (aklamace Justina I.), nebo z obřadu, který potvrdil na trůnu reálně vládnoucího 

člověka, jemuž však dosud oficiálně chyběla císařská hodnost (Justinián I.), případně ze 

situace, kdy vládnoucí panovník jmenoval nedospělého spolucísaře (Leona II.).60

První záznam pojednává o korunovaci Leona I.,61 který byl určen za císaře po smrti 

Markiana v roce 457 a jemuž chybělo jakékoliv dynastické spojené s předchozí vládnoucí 

rodinou. Po rozhodnutí senátu shromáždil panovník svůj doprovod, který se skládal z velících 

důstojníků palácové gardy, vojáků pobývajících ve městě a arcibiskupa Anatolia, a odebral se 

do vojenského tábora za Theodosiánskými hradbami. Tento tábor je sice označován pouze 

jako „κάμπος“, ale vzhledem k tomu, že se vojsko před odchodem z Konstantinopole 

zpravidla shromažďovalo v Hebdomonu, lze se domnívat, že se proklamace odehrála právě 

tam. Po panovníkově příchodu do tábora začal samotný obřad, při němž vojáci odložili 

standarty svých jednotek a začali provolávat, kdo vše si přeje, aby se Leon I. stal císařem. 

Ačkoliv to byla jedna z mnoha ustálených formulí, jimiž císařský ceremoniál oplýval v míře 

více než vrchovaté,62 její znění je poměrně zajímavé. „Lid požaduje Leona za císaře. Vojsko 

požaduje Leona za císaře. Zákony na něj již čekají. Palác ho již očekává. Takové jsou 

modlitby paláce. Taková je žádost vojska. Takové jsou modlitby senátu. Takové jsou modlitby 

lidu.“63 Nikoliv církev, ale stále ještě především vojsko přítomné v hlavním městě ve 

spolupráci s konstantinopolským senátem představovaly hlavní zdroj legitimity nového císaře. 

Ceremoniálu se tehdy zúčastnil i patriarcha Anatolios, ale zatím pouze v roli pozorovatele.

                                               
59 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.91, s. 417.: „ἀναγκαῖον δὲ ἐνομίσαμεν καὶ ἑτέρον βασιλέων 

ἀναγορεύσεις ἐν ἐπιτομῳ γράψαι, ἵνα ἕκαστος τὸ ἐυτακτότερον καὶ ἀρέσκον αὐτῷ, καιροῦ γινομένου, ὅπερ 

βραδέως ὁ Θεὸς ποιήσει, ἐπιλέξεται.“
60 G. DAGRON, Emperor and Priest, s. 59.

61 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.91, s. 410-417.

62 M. McCORMICK, Analyzing Imperial Ceremonies, s. 20.

63 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.91, s. 410.: „Λέοντα βασιλέα τὸ πρᾶγμα τὸ δημόσιον αἰτεῖ. ὁ 

στρατός Λέοντα βασιλέα αἰτει. Λέοντα οἱ νόμοι ἐκδέχονται. Λέοντα τὸ παλάτιον ἐκδέχεται. αὗται εὐχαὶ τοῦ 

παλατίου. αὗται ἐντεύξεις τοῦ στρατοπέδου. αὗται εὐχαὶ τῆς συγκλήτου. αὗται εὐχαὶ τοῦ λαοῦ.“
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Po této aklamaci vojskem přistoupili k císaři důstojníci Bousalgos a Olympios se 

dvěma nákrčníky. Jeden mu položili na hlavu a druhý navlékli na pravou ruku. Právě tato 

událost se zdá být konstitutivním aktem celé korunovace, protože od tohoto okamžiku byl již 

Leon považován za augusta a s touto hodností vystupoval během dalších aklamací. Následně

se císař ukryl na pódiu do formace svých osobních stráží, převlékl se do císařského purpuru a 

nasadil si diadém, s nímž se „zjevil před přítomnými“.64 Zdá se, že to byl právě akt 

„korunovace“ nákrčníky ze strany vojáků, který potvrdil jeho císařskou hodnost. Poté stejně 

jako císař Julián slíbil Leon I. přítomným vojákům po pěti zlatých nomismatech a libře stříbra

jako odměnu.65 Po písemném stvrzení donace se císař opět převlékl a následně se vydal do 

města, kde probíhala další část obřadu.

Po krátké návštěvě kostela Papilion zamířil Leon I. do kostela sv. Jana Křtitele, kde se 

krátce pomodlil. Zde měl již císař na hlavě korunu („ὁ στέφανος“), která se obvykle používala 

při běžných císařských ceremoniálech, nikoliv nákrčník či diadém, které byly využity při 

aklamaci vojskem. Z kostela se Leon I. vydal s celým průvodem zahrnujícím císařské 

komorníky a držitele patricijské hodnosti na Konstantinovo fórum, kde na něj již čekali 

nejvýše postavení senátoři a městský prefekt. Následně předstoupili před císaře první senátor

(podle zvyku člen senátu, od jehož konzulátu uplynula nejdelší doba66) a městský prefekt a 

„nabídli mu zlatý modiolos“.67

Ohledně povahy tohoto modiolu panují dohady. Po nákrčníku a diadému je to třetí 

insignie, kterou císař dostával během korunovace z rukou určité společenské skupiny 

v hlavním městě. Záznamy o korunovacích jsou také jediným pramenem, kde je tato insignie 

zmíněna (nezná ji ani Theofanes, který Leonovu korunovaci rovněž stručně popisuje68) a o 

                                               
64 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.91, s. 411.: „[...] καὶ οὕτο φανεὶς τῷ δήμῳ.“

65 J. HALDON, Warfare, State and Society in the Byzantine World 565-1204, London 1999, 120; W. 

TREADGOLD, Paying the Army in the Theodosian Period, in: Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and 

Religion 14 (2014), s. 314. Kromě toho existoval i výroční donativ, který se rozděloval vždy po pěti letech od 

nástupu císaře na trůn. Císař Anastasius I. jej však zrušil.

66 K. LOEWENSTEIN, The Governance of Rome, s. 156.

67 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.91, s. 414.: „προσφέρει δὲ ἁυτῷ ὁ πρῶτος τῶν συγκλητικῶν 

μετὰ τοῦ ἐπάρχου τῆς πόλεως μοδίολον χρυσοῦν.“

68 Theofanes, Chronografia AM 5950, s. 170. Theofanes tvrdí, že Leona I. korunoval patriarcha Anatolios. 

Přestože práce Petra Patrikia byla v Theofanově době pravděpodobně známa a Theofanes k ní mohl mít přístup, 
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důvodu jejího využití proto můžeme pouze spekulovat. Klíč k možnému řešení této otázky 

spočívá v porovnání významu různých římských institucí ve druhé polovině 5. století. O 

hlavní roli vojska při výběru císaře a jeho korunovaci není pochyb. Přítomnost patriarchy 

Anatolia a pozdější předání koruny propůjčovalo jistou úlohu i církvi, která v této době ovšem 

stále vystupovala spíše v roli zástupce státu a nikoliv v pozici garanta ortodoxie, jak tomu 

bylo během pozdějších korunovací.69 Senát a městský prefekt mohli vyplňovat jistou mezeru

v tomto uspořádání a působit jako zástupci paláce a lidu, jejichž jménem byl císař aklamován. 

Konstantinopolský senát byl na konci 5. století ještě poměrně vlivnou institucí a v určitých 

případech mohl významně zasáhnout do výběru císaře, v čemž mu pomáhala významná 

koncentrace císařských úředníků v jeho řadách.70 Modiolos předávaný císaři prvním mužem 

senátu a městským prefektem mohl sloužit jako důkaz loajality a zároveň připomínka, že císař 

vděčí za své povýšení také státní správě a měl by s ní v budoucnosti spolupracovat.

Teprve po setkání se členy senátu a s prefektem se císař odebral do chrámu Hagia 

Sofia, kde odložil korunu na oltář, obdaroval kněží a v soukromé lóži následně vyslechl 

evangelium. Po Nejsvětější liturgii mu patriarcha opět položil na hlavu korunu a císař se 

odebral do paláce, kde se konalo setkání konzistoře, nejužší panovnické rady. Pokládání 

koruny na hlavu patriarchou zde sice může evokovat představu korunovace ve významu, 

jakého nabyla v pozdějších staletích – oficiálního aktu, kdy se z kandidáta skutečně stal císař. 

Bližší pohled na jiné císařské ceremonie ale prozradí, že podobný akt se odehrával při každém 

větším procesí do jakéhokoliv kostela, kde si panovník vždy sundal korunu a odložil ji na 

oltář. Tím pravděpodobně naznačoval, že vstupuje na místo, kde nejvyšší moc nepatří jemu, 

ale Kristu.71 Role patriarchy během Leonovy korunovace zůstala omezena pouze na doprovod 

císaře do vojenského tábora za městem a nedá se konstatovat, že by sám Anatolius hrál příliš 

významnou úlohu.

                                                                                                                                                  
toto zjednodušení lze přičíst povaze jeho kroniky, která je i v jinak zásadních záležitostech poměrně stručná. 

V Theofanově době byl již navíc zřetelný příklon k církevní stránce korunovace, v níž hrál hlavní roli právě 

patriarcha.
69 P. CHARANIS, The Imperial Crown Modiolus and its Constitutional Significance, in: Byzantion 12 (1937), s. 

193.

70 Pro roli senátu v pozdní Římské říši a rané Byzanci viz A. SKINNER, The Early Development of the Senate of 

Constantinople, Byzantine and Modern Greek Studies 32, 2 (2008); Α. Χριστοφιλοπούλου, Η Σύγκλητος εις το 

Βυζαντινόν Κράτος, Επετηρίς του αρχείου της ιστορίας του ελληνικού δικαίου 2 (1949).

71 G. DAGRON, Emperor and Priest, s. 63.
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2.2 Korunovace Leona II. – spolucísařský model

Druhým císařem, o jehož korunovaci existuje oficiální záznam, byl Leon II., vnuk 

Leona I., který byl jako sedmiletý aklamován císařem krátce před smrtí svého děda. Petros 

Patrikios vyhradil ve svém díle Leonově korunovaci předposlední místo, což pravděpodobně 

souvisí s tím, že Leon II. byl korunován ještě za života svého předchůdce, ale předtím 

nevykonával žádné vladařské povinnosti. Jeho korunovace byla proto o poznání jednodušší, 

protože Leona II. vybral za panovníka sám jeho děd, jehož vůle byla v tu chvíli rozhodující. 

Leon I. nechal v hippodromu shromáždit zástupce lidu, vojáky a všechny cizí vyslance, kteří 

se v tu dobu nacházeli v Konstantinopoli. Po krátkém vybízení od obyvatel hlavního města a 

vojáků (zajímavá je zde Patrikiova poznámka, že „obyvatelé volali řecky a vojáci latinsky“72) 

vyšel v doprovodu senátu do hlavní lóže a oslovil shromážděné. Leon II. mezitím zůstal 

s patriarchou Akkakiem v síni, kde císař obvykle přijímal senátory.73 Poté co císař předestřel 

přítomným svůj záměr, nechal přivést Leona II. v doprovodu patriciů a patriarchy, který 

posléze zaujal místo po císařově pravici a vybídl přítomné k modlitbě. Teprve pak podal 

praepositus sacri cubiculi Leonovi I. diadém a ten ho posadil svému vnukovi na hlavu.

Potom společně s patriarchou ustoupil do pozadí, aby mohl nový spolucísař pozdravit lid 

(vzhledem k tomu, že Leonovi II. bylo v roce 474 pouze sedm let, můžeme se domnívat, že 

jeho role byla spíše pasivní).

V tuto chvíli opět vstoupili na scénu městský prefekt s prvním mužem senátu a

„přinesli zlatý modiolos“ a předali ho císaři, „jak bylo zvykem“.74 Zde je vhodné zastavit se a 

pokusit se porovnat oba případy, kdy zástupci státní správy předávají novému císaři vlastní 

insignii. V případě Leona I. bylo možné se domnívat, že měla dvojí význam: dokazovala 

věrnost senátu novému panovníkovi a zároveň sloužila jako připomínka, že i tito lidé mají 

stále ještě vliv na výběr nového císaře a žádají, aby s nimi spolupracoval. Podobný význam 

mohl mít zlatý modiolos i v tomto případě, ale z popisu ceremonie, kde je hlavním aktérem

Leon I., vyplývá spíše podřízená role senátu a zavazující role modiolu, který představoval 

                                               
72 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.91, s. 431.: „Καὶ ἔκραζον, ὁ μὲν δῆμος Ἑλληνιστὶ, οἱ δὲ 

στρατιῶται Ῥωμαϊστὶ.“

73 Přesné určení je nejisté, nepochybně nešlo o Zlatou recepční sín („Χρυσοτρίκλινος“), která byla vystavěna až 

až za vlády Justiniána I. Pravděpodobněji šlo o „Síň 19 lehátek“ („Τρικλίνος τῶν 19 Ἀκκουβιτῶν“), která patřila 

mezi nejpůvodnější součásti Velkého paláce a přiléhala přímo k Hippodromu.

74 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.91, s. 432.: „Καὶ τότε ἦλθεν ὁ ἔπαρχος τῆς πόλεως ἔξ 

ἀριστερῶν και ἡ σύγκλητος καὶ προσήγαγον αὐτῷ μοδίολον, ἥτοι στέφανον, χρῦσουν κατὰ τὸ ἔθος...“
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symbol věrnosti. Zatímco při korunovaci Leona I. předávali prefekt a první senátor modiolos

na Konstantinově fóru, kde se nacházelo sídlo senátu, tentokrát přišli za novým spolucísařem 

přímo do hippodromu. Jejich věrnost ostatně nový panovník potřeboval. Leon I. totiž zemřel o 

pouhé dva měsíce později a jeho vnuk ještě zdaleka nebyl schopen samostatně vládnout.75

Dalo se tedy očekávat, že během regentského období se nebude opírat pouze o svou 

nejbližší rodinu, ale i o nejvyšší dvorské úředníky. Kromě toho potřeboval nový císař také

podporu vojska, které mělo být jako obvykle uspokojeno příslibem pěti zlatých nomismat a 

libry stříbra. Jinak vojáci do korunovace nezasahovali – neposazovali novému císaři na hlavu 

nákrčník ani jej neaklamovali jako augusta. Celý obřad probíhal výhradně podle vůle starého 

císaře, který shromážděné spíše seznamoval se svým rozhodnutím v duchu tradičních 

císařských proklamací v hippodromu76 a neponechával jim příliš prostoru pro vyjádření jejich 

vůle. Vybízení císaře ze strany lidu, aby korunoval spoluvládce, bylo pouze pečlivě

nacvičenou hrou, která měla tvořit kulisu císařského ceremoniálu a vytvářet zdání, že císař 

jedná podle vůle lidu, ačkoliv rozhodnutí náleželo výhradně jemu.77

2.3 Korunovace Zenona a Basiliska – střet inovace s tradicí

Ať již byly Leonovy záměry ohledně jeho vnuka jakékoliv, následný vývoj převzal do 

rukou člověk, s nímž císař až do té doby pravděpodobně nepočítal. Protože Leon II. očividně 

nemohl vládnout říši sám, přibral si na pomoc svého otce Zenona. Tento původem isaurský 

vojenský velitel, jehož rodina získala v Konstantinopoli ohromný vliv po odstranění 

alanského magistra militum Aspara,78 byl manželem dcery Leona I. Ariadne a po smrti 

předchozího císaře to byl právě on, kdo za nového nedospělého panovníka převzal správu 

říše. Místo toho, aby se nechal jmenovat regentem, dal se rovnou korunovat augustem. 

Theofanes, který při popisu tohoto období čerpal především z nedochovaného díla Theodora 

                                               
75 J. B. BURY, History of the Later Roman Empire 1, Mineola 1958, s. 389.

76 M. McCORMICK, Eternal Victory, s. 122.

77 J. SHEPARD, Approaching Byzantium, in: The Cambridge History of the Byzantine Empire, s. 78.

78 A. H. M. JONES – J. R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire 2, s. 1198.
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Lectora, k celé události poznamenává: „V lednu korunoval Leon v lóži hippodromu svého otce

augustem za asistence Veriny a Ariadne.“79

Patrikios ovšem Zenonovu korunovaci vůbec nezaznamenal. Důvodů může být hned 

několik. Při samotném ceremoniálu se jistě předpokládalo, že dané opatření je pouze dočasné 

a Leon II. se nakonec ujme vlády sám (pokud tedy nevěříme tvrzení, že Zeno svého syna ve 

skutečnosti otrávil). Mladý císař však po deseti měsících vlády zemřel a na císařský trůn 

automaticky nastoupil právě jeho otec Zeno, který již byl spolucísařem. Patrikios ovšem mohl 

jeho korunovaci vynechat i z jiného důvodu. Obřady, které zaznamenal, měly být 

reprezentativními příklady různých způsobů, jimiž císaři přebírali panovnickou moc. To 

Zenonově korunovaci chybělo. Odhlédněme od skutečnosti, že Zenona korunoval jeho vlastní 

sedmiletý syn, a podívejme se spíše na podmínky, za nichž korunovace proběhla. Podle 

Theofana k ní došlo v císařské lóži hippodromu za přítomnosti vládnoucího císaře Leona II. U 

tak významné události můžeme navíc s ohledem na předchozí korunovace předpokládat i 

přítomnost zástupců lidu a armády. Zenonova korunovace se v tom případě nijak nelišila od 

obřadu, který se odehrál o rok dříve a při němž Leon I. korunoval svého vnuka.

Tuto hypotézu lze do jisté míry opřít i o další korunovaci, kterou Patrikios

nezaznamenal – totiž o aklamaci uzurpátora Basiliska, která se odehrála v roce 475. Nový 

císař využil k získání trůnu především nespokojenosti Veriny, císařovny vdovy po Leonu I., 

která byla zároveň Basiliskovou sestrou, odporu obyvatel Konstantintinopole, jimž nebyl 

příliš po chuti „barbarský“ císař80 a především roztrpčení Theodoricha Strabona,81 magistra 

militum a velitele ostrogótských federátů. Povstání proti Zenonovi bylo úspěšné a Basiliscus 

se mohl stát císařem. Theofanes opět s využitím kroniky Theodora Lectora o této události 

napsal: „Basiliskos byl v táboře prohlášen císařem, jmenoval svého syna Marka caesarem a 

svou manželku Zenodii korunoval augustou.“82 Za předpokladu, že korunovace takto skutečně 

                                               
79 Theofanes, Chronografia AM 5950, s. 170.: „Καὶ τῷ Φεβρουαρίῳ μηνὶ ἔστεψε Ζήνωνα τὸν ἴδιον πατέρα ἐν τῷ 

καθίσματι τοῦ Ἱπποδρομίου, Βερίνης καὶ Ἀρεάδνης συναραμένων ἀυτῷ.“

80 S. MITCHELL, A History of the Later Roman Empire, AD 284-641, Padstow 2007, s. 114.
81 A. H. M. JONES – J. R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire 2, s. 1073.

82 Theofanes, Chronografia AM 5967, s. 186-187. – „Βασιλίσκος δὲ ἐν τῷ Κάμπῳ ἀνηγορεύθη βασιλεύς. Μάρκον 

τὸν υἱὸν καίσαρα ἐποίησεν, καὶ Ζηνωδίαν τὴν ἑαυτού γαμετὴν αὐγούσταν ἔστεψεν.“ Téměř shodně se o 

Basiliskově korunovaci vyjadřuje i Georgios Kedrenos ve své stručné kronice. Pravděpodobně jde o doslovnou 

citaci z Theofana, protože jeho kronika obsahuje stejné mylné tvrzení, že císaře Leona I. korunoval patriarcha 

Anatolius. Viz Georgios Kedrenos, CSHB 13, ed. I. Bekker, Bonn 1838, s. 615-616.
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proběhla (již u Leona I. jsme si povšimli, že Theofanes celou událost popisuje velice stručně,

a dokonce se dopouští chybného tvrzení, že císaře korunoval patriarcha Anatolios), naskýtá se 

nám pohled na zcela jiný obřad. Ze všeho nejvíce připomínal zoufalé kroky císařů z druhé 

poloviny 3. století (především Decia, Treboniana a Cara), kteří okamžitě po svém nástupu na 

trůn prohlásili své syny za caesary a své manželky korunovali augustami ve snaze zajistit si 

následnictví.83 Kromě toho velice připomíná korunovaci, kterou po svém zvolení uspořádal 

Leon I. Stejně jako on byl Basiliskos aklamován za hradbami města v Hebdomonu. Vláda 

tohoto vzdorocísaře byla sice natolik krátká, že už jen tato skutečnost mohla Patrikiovi 

poskytnout důvod, aby ho ze své práce vynechal, ale totéž se dá říct o Leonovi II., jehož 

korunovaci Patrikios nicméně věnoval dostatek prostoru. Argument o krátkém panování

ovšem neobstojí u Zenona, jehož dlouhá vláda (byť jakkoliv problematická a poznamenaná 

řadou církevních sporů84) měla pro pozdně starověkou Východořímskou říši stabilizující 

význam. 

Vysvětlení může být mnohem jednodušší – při Zenonově i Basiliskově korunovaci

bylo využito stejné schéma jako u dřívějších obřadů, které již Patrikios ve své práci zevrubně 

popsal. Zenonova korunovace proběhla za stejných podmínek jako ta, při níž se stál císařem

jeho syn Leon II., a Basiliskova korunovace (pokud můžeme věřit Theofanově poměrně 

stručné zmínce) nacházela svůj předobraz v té, kterou zorganizoval Leon I. Vzhledem k tomu, 

že Patrikios chtěl sestavit reprezentativní přehled císařských korunovací a vytvořit seznam 

šablon, z nichž by si další panovníci mohli vybrat tu nejpříhodnější, mohl zaznamenání obou 

obřadů považovat za zbytečné, a tak je jednoduše vynechal.

2.4 Korunovace Anastasia I. – první známky christianizace obřadu

Zenonova dlouhá vláda skončila v roce 491 bez stanovení jasného nástupce. 

Nástupnictví Zenonova bratra Longina nepřipadalo v úvahu kvůli všeobecnému odporu 

k zesnulému císaři a jeho rodině85 a přestože se Longinus pokusil domoci trůnu pomocí 

ozbrojeného povstání známého jako isaurská válka, o konečném následnictví rozhodly 

                                               
83 I. MENNEN, Power and Status in the Roman Empire, AD 193-284, Leiden 2011, s. 34.

84 A. LOUTH, Justinian and His Legacy, in: The Cambridge History of the Byzantine Empire, s. 103.

85 W. TREADGOLD, A History of Byzantine State and Society, s. 166.
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tradičnější síly. Hlavní role spočívala podle Patrikia na císařovně Ariadne, která po smrti 

Zenona vystoupila před zástupci lidu shromážděnými v hippodromu. K tomuto úkolu ji měla 

vybrat rada složená ze senátorů a velitelů palácové stráže, kteří se po Zenonově smrti 

shromáždili v konzistoři, aby se poradili o dalším postupu.

Je sice zřejmé, že právě tyto dvě skupiny hrály při výběru císaře hlavní roli (tak jako 

vždy, když nebyl jasný nástupce), ale Ariadnino vystoupení bylo podle Patrikia pečlivě 

navržené tak, aby vzbudilo zdání, že je to právě ona, kdo nyní třímá v rukou nejvyšší moc a 

má právo určit dalšího panovníka. „[Ariadne] vyšla oděná v chlamysu, doprovázená dvěma 

praiposity, magistrem, kastresiem, questorem a všemi dalšími, kteří obvykle doprovázejí 

císaře na slavnostech v hippodromu. Šlo s ní i několik koubouklariů z její domácnosti, 

nemluvě o konstantinopolském arcibiskupovi Eufemiovi.“86 Shromáždění obyvatelé hlavního 

města na císařovnino vystoupení reagovali nadšením a žádali císařovnu, aby vybrala říši 

vhodného panovníka. Mezi hlavními požadavky davu zvlášť upoutá žádost, aby byl nový 

císař skutečný Říman a aby byla zaručena jeho ortodoxní víra. Tento požadavek nejlépe 

ilustruje volání davu, který žádal: „Pravověrného císaře pro říši! [...] Nechť ti Bůh požehná, 

římská císařovno, pokud do římské krve nepronikne žádný cizí prvek.“87 Vzhledem k jisté 

frázovitosti odpovědí lidu je zřejmé, že tyto reakce byly pravděpodobně předem připravené a 

řízené určenými lidmi, kteří povzbuzovali dav k takovým odpovědím, jaké si situace žádala. 

Logickými kandidáty pro tento úkol byli demarchové Modrých a Zelených a jejich podřízení, 

kteří byli ostatně přítomni při každé veřejné ceremonii a císaři je považovali za důležité 

prostředníky při organizovaném jednání s obyvateli města.88 Jejich požadavek byl dobře 

odůvodněný – předchozí císař sice nebyl miafyzita, ale kvůli jeho zásahům do církevního 

dogmatu, které mělo podle císařova přání vyhovět všem, ale nakonec popudilo jak ortodoxní, 

tak miafyzity, došlo k roztržce se zbytkem ortodoxní církevní hierarchie.89 Poněkud 

překvapivě působí císařovnina žádost adresovaná shromážděnému lidu: „Vzhledem k vaší 

věrnosti je příhodné, abyste nám poskytli trochu času k uspořádání pohřbu Zenona blahé 

                                               
86 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.92, s. 418.: „Kαὶ δὴ ἀνῆλθεν φορέσασα τὴν χλαμύδα, καὶ 

συνεισῆλθτον αὐτῇ οἱ δύο πραιπόσιτοι καὶ ὁ μάγιστρος καὶ ὁ καστρήσιος καὶ  ὁ κυαίστωρ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, ὅσοι 

ἔθος ἔχουσιν συνθεωρεῖν τῷ βασιλεῖ ἐν ταῖς ἱπποδρομίας. συνεισῆλθτον δὲ ἐν τῷ ἱππικῷ καὶ κουβουκλάριοι ὀλίγοι 

τοῦ μέρους αὐτῆς, οὐ μὴν ἀλλά καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Εὐφήμιος.“

87 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.92, s. 420.: „Ὀρθόδοξον βασιλέα τῇ οἰκουμένῃ [...] ὅλα τὰ 

καλὰ ἐπὶ σοῦ γένηται, Ῥωμαῖα, εἰ οὐδὲν ξένον αὔξει τὸ γένος τῶν Ῥωμαίων.“

88 A. CAMERON, Circus factions: Blues and Greens at Rome and Byzantium, Oxford 1976, s. 23.

89 W. TREADGOLD, A History of Byzantine State and Society, s. 161.
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paměti, jak se sluší.“90 Nesmíme zapomínat, že ačkoliv byl Zeno pro své současníky barbar a 

heretik, stále šlo o římského císaře, který si (byť s obtížemi) udržel vládu po téměř sedmnáct 

let až do své smrti, což jej podle byzantské tradice legitimovalo.

Ariadne ve své řeči oznámila, že na žádost lidu odvolá neoblíbeného městského 

prefekta Justina, což shromáždění kvitovali s hlasitým vděkem, a jmenuje takového císaře, 

kterého jí doporučí vojsko v Konstantinopoli a shromáždění senátoři. Následně se odebrala do 

Augustea a vyčkávala rozhodnutí velitelů vojska, kteří jednali v Delfaxu91 o novém císaři. 

Vzhledem k rozporům mezi jednajícími nakonec praepositus sacri cubiculi Urbicius92 navrhl, 

aby bylo konečné rozhodnutí přenecháno císařovně. Ariadne po jistém rozhodování vybrala 

dosavadního silentiaria Anastasia, kterého císařská garda okamžitě přivedla do císařského 

paláce.

Následující den byl plně věnovaný pohřbu předešlého císaře a ještě téhož večera 

navštívili císařský palác malíři portrétů a mincmistři. Patrikios je v otázce důvodu jejich 

návštěvy skoupý na slovo, ale můžeme předpokládat, že přišli zachytit vzhled nového 

panovníka, jehož podobizna měla zdobit jak všechny mince, tak soudní síně a vojenské 

standarty v armádě. Dalšího dne už začal samotný obřad korunovace. Anastasios nejprve 

přijal ve sloupořadí Augustea patriarchu Eufemia, senátory a velitele vojska a odpřisáhl, že 

nebude jednat zlovolně proti nikomu, kdo se mu dříve protivil a bude spravovat stát podle 

nejlepšího svědomí. Tato přísaha dávala smysl zvláště proto, že Anastasios dříve působil jako 

vysoký státní úředník a někteří z dalších vysokých hodnostářů mohli mít strach, že by jim 

Anastasios mohl ze své nové pozice začít mstít. 

Po složení přísahy se Anastasios odebral do síně v hippodromu, kde podle Patrikia 

panovník obvykle přijímal před závody senátory, převlékl se do divetesionu a odešel do 

císařské lóže, v níž stáli připravení vojáci. „Poté byl císař vyzdvižen na štítu a kampiduktor 

                                               
90 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.92, s. 420.: „Προσήκει τὴν ὑμετέραν καθοσίωσιν μικρὸν 

ἐνδοῦναι, ὥστε καὶ τὴν κηδείαν τοῦ τῆς θείας λήξεως Ζήνωνος προβῆναι δεόντως.“

91 R. GUILLAND, Études topographiques de Constantinople Byzantine 1, Berlin 1969, s. 70. Delfax byl 

ústředním nádvořím Velkého paláce, kde se konala shromáždění, která kvůli většímu počtu účastníků nebylo 

možné uspořádat v Trikliniu nebo Augusteu, k němuž přiléhal.

92 A. H. M. JONES – J. R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire 2, s. 1264.
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kopiníků vystoupil k němu a položil mu na hlavu svůj vlastní nákrčník.“93 Následně císaře 

aklamovali shromáždění příslušníci vojska. Až doposud se obřad odehrával podle zažitých 

zvyklostí. Skutečná inovace ovšem přišla hned vzápětí. Právě během korunovace Anastasia I. 

totiž do dění výrazně vkročil patriarcha. „Císař poté sestoupil ze štítu a vrátil se do síně, kde 

si nasadil císařské insignie. Biskup se pomodlil, bylo vysloveno ‚Bože, smiluj se‘ a poté oblékl 

[Anastasiovi] císařský chlamys a posadil mu na hlavu korunu zdobenou drahými kameny.“94

Právě Anastasiova korunovace je prvním doloženým případem, kdy patriarcha vstoupil do 

obřadu jako jeden ze stěžejních činitelů a svým přispěním ho legitimizoval. Již během 

korunovace Leona I. sice došlo k pokládání koruny na hlavu nového císaře, ale tehdejší 

události můžeme vnímat spíše jako součást ustálené procedury, která se ostatně opakovala při 

mnoha významných procesích do důležitých konstantinopolských kostelů. Patriarchova role 

při Anastasiově korunovaci byla mnohem významnější – byl jejím přímým účastníkem a 

pokládání koruny se odehrálo bezprostředně po aklamaci vojskem v prostorách přiléhajících 

k hippodromu. Eufemiova participace během obřadu měla poměrně prozaický důvod. Nového 

panovníka sice vybrala císařovna vdova Ariadne a její rozhodnutí se nikdo neodvážil 

zpochybnit, ale o Anastasiovi již v době jeho působení v císařské správě kolovaly zvěsti, že je 

zastáncem heretického miafyzitismu. 

Patrikios podobné zprávy přešel mlčením; další z pozdně antických historiků, 

Evagrius Scholasticus, však zaznamenal skutečný důvod, proč patriarcha tak výrazně vstoupil 

do korunovačního obřadu. „Když se totiž Ariadne rozhodla odít Anastasia do císařského 

purpuru, Eufemius, který držel arcibiskupské křeslo, odmítl udělit souhlas, pokud Anastasios 

písemně a závaznou přísahou nesloží do Eufemiových rukou slib, že v případě získání vlády 

zachová víru čistou a nezavede ve svaté církvi Boží žádné novoty. [...] Toto si vyžádal, protože 

Anastasios byl veřejně považován za stoupence manichejské víry.“95 Anastasios sice nebyl 

                                               
93 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.92, s. 423.: „Ἐσηκώθη οὖν ἐπάνω τοῦ σκουταρίου ἱστάμενος, 

καὶ ἀνελθὼν τῶν λαγκιαρίων καμπιδούκτωρ τὸ ἴδιον μανιάκιν ἐπέθηκεν εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.“

94 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.92, s. 423.: „Kαὶ μετὰ τοῦτο κατῆλθεν ἐκ τοῦ σκουταρίου, καὶ 

εἰσῆλθεν πάλιν ἐν τῷ τρικλίνῳ, ἔνθα ἐφόρεσεν τὰ βασιλικὰ καὶ ἐκεῖ ὁ ἐπίσκοπος ἐποίησεν εὐχὴν καὶ τὸ "Κύριε, 

ἐλήσον" ἐλέχθη, καὶ περιέθηκεν αὐτῷ τὴν χλαμύδα τὴν βασιλικὴν, καὶ τὸν στέφανον τὸν διάλιθον.“

95 Evagrios Scholastikos, Ekklesiastike Historia III. 32, s. 130.: „Ἡνίκα ἡ Ἀριάδνη τῷ Ἀναστασίῷ τὸ ἁλουργὲς 

ἐβούλετο περιβαλεῖν σχῆμα, οὐκ ἄλλως ὁ Εὐφήμιος τὴν ἀρχιερατικὴν διέπων καθέτραν συνετίθετο, μέχρις ὅτου τὴν 

δι' ἐγγράφων καὶ ὅρκων δεινῶν ὁμολογίαν αὐτόγραπτον ὁ Ἀναστάσιος ἐς Εὐφήμιον ἔθετο ἦ μὴν ἀκέραιον φυλάξαι 

τὴν πίστιν καὶ μηδὲν καινουργὲς ἐσαγαγεῖν τῇ ἁγίᾳ τοῦ θεοῦ ἐκκλεησίᾳ, εἰ τῶν σκήπτρων ἐπιλάβοιτο. [...] 

Ἐδεδράκει δὲ ταῦτα διότι γε ὁ Ἀναστάσιος δόξαν μανιχαϊκῆς νομίσεως παρὰ τοῖς πολλοῖς εἶχεν.“
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přímo stoupencem manichejských, ale toto označení bylo v tehdejších pramenech běžně 

užíváno pro zastánce jakýchkoliv názorů, které se neslučovaly s oficiálním dogmatem církve. 

Anastasiova přísaha se dá velice vhodně vložit do dne, kdy probíhal Zenonův pohřeb a nový 

císař pobýval v paláci před svou korunovací. Zpočátku byla očividně účinná, protože 

Anastasios v prvních letech vlády udržoval dogmatickou neutralitu a pouze se snažil 

dodržovat všeobecná ustanovení Zenonova Henotikonu.96 Až v posledních letech vlády se 

Anastasios rozhodl přísahu porušit a otevřeně začal podporovat miafyzity, což vyústilo ve 

všeobecnou nespokojenost a dokonce otevřené povstání velitele říšských federátů Vitaliana, 

který vystoupil proti Anastasiovi ve jménu ortodoxie.97

Císař se poté vrátil do lóže v hippodromu, odkud oslovil shromážděný lid. Po 

prvotním (pravděpodobně předstíraném) váhání přijal svou novou roli a složil tradiční slib 

pěti nomismat a libry stříbra pro všechny vojáky ve městě. Následně se odebral do chrámu 

Hagia Sofia, kde si nejprve sundal nasazenou korunu, předal ji praepositovi a věnoval chrámu 

dary. Pak si korunu opět nasadil a odešel do paláce, kde jmenoval nového městského prefekta 

podle Ariadnina přání a zúčastnil se slavnostní hostiny.

Celkový pohled na Anastasiovu korunovaci odhaluje důvody, proč se Patrikios

rozhodl zaznamenat právě tento obřad. Jeho pozornost nepochybně upoutala výrazná role, 

kterou při výběru panovníka hrála císařovna vdova. Ariadne na krátkou dobu převzala roli 

skutečného autokratora, jehož prostřednictvím je zachována kontinuita moci, a poté se vrátila 

do své obvyklé pozice.98 Patrikia mohla upoutat i výraznější role patriarchy, kterou jsme si již 

vysvětlili. Patriarcha se stal garantem ortodoxie nového císaře. Zatím však ještě nebyl 

rozhodujícím činitelem, na němž by spočívala hlavní váha korunovace. Tu i nadále prováděl 

kampiduktor za pomoci nákrčníku. Pokládání koruny na hlavu císaře a jeho odívání do 

purpurového chlamysu, který představoval jednu z nejdůležitějších císařských insignií, bylo 

ovšem nesrovnatelně významnější než prosté vracení koruny císaři při odchodu z kostela, 

které proběhlo při korunovaci Leona I. Eufemiova asistence však nebyla jediným projevem 

sílících křesťanských motivů během obřadu. Korunovace se odehrála během Velikonoc (zde 

je možné namítnout, že pokud by Zeno zemřel jindy, nečekalo by se až do tohoto svátku; 

přesto je pravděpodobné, že by došlo k jejímu spojení s některým z dalších důležitých svátků, 

                                               
96 A. LOUTH, Justinian and His Legacy, in: The Cambridge History of the Byzantine Empire, s. 103.

97 W. TREADGOLD, A History of Byzantine State and Society, s. 171.

98 G. DAGRON, Emperor and Priest, s. 59.
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během nichž se konaly oficiální oslavy). Shromáždění senátoři a velitelé vojska, kteří rokovali

o osobě nového císaře a nakonec toto rozhodnutí svěřili Ariadne, navíc jednali za neustálé 

přítomnosti evangelií. 

Poslední zvláštností, která mohla Patrikia upoutat, byla změna místa, kde se 

korunovace konala. Ariadne a posléze i Anastasios oslovili shromážděné obyvatele 

v hippodromu podobně jako dříve Leon II. a Zeno. Samotná korunovace (respektive obě její 

části) proběhla jinde. Oproti Leonovi I., který byl korunován v Hebdomonu za městskými 

hradbami, položil kampiduktor novému císaři nákrčník na hlavu přímo v hippodromu, kde se 

také shromáždili vojáci přítomní v Konstantinopoli. „Církevní“ část korunovace pak proběhla 

v síni přiléhající k hippodromu. Do jisté míry tak došlo k potlačení významu tradičního 

císařského adventu,99 který provázel i korunovaci Leona I. Anastasiova korunovace tedy 

probíhala ve výrazně kompaktnějším prostoru soustředěném kolem nejdůležitějších veřejných 

staveb v srdci Konstantinopole, což se odrazilo rovněž na pozdějších korunovacích.

2.5 Korunovace Justina I. – bezprecedentní svoboda volby

Přes všechny nedostatky, které Anastasios měl, mu nemůžeme upřít výrazné zásluhy o

stabilizaci Východořímské říše, zejména jejího finančního systému, který byl za jeho vlády 

opětovně postaven na nejpevnější základ od doby Konstantina I.100 O to překvapivěji působí 

skutečnost, že ještě před smrtí nejmenoval následníka trůnu. Císař sice neměl nouzi o 

příbuzné (hned šest z nich během své vlády jmenoval konzuly101), ale ti při výběru nového 

císaře nehráli žádnou roli a otázka nástupnictví zůstala zcela otevřená. Jak poznamenává sám 

Patrikios: „Při proklamaci [...] došlo k určitým zmatkům, protože neexistovala ani augusta, 

ani císař, kteří by ho mohli panovníka uvést do úřadu a události se proto vyvíjely 

neočekávaně.“102 Po Anastasiově smrti oznámili dvorští silentiariové magistrovi officiorum

Kelerovi a veliteli palácové gardy Justinovi (pozdějšímu císaři), co se stalo, a upozornili je, 

                                               
99 M. McCORMICK, Eternal Victory, s. 90; G. DAGRON, Emperor and Priest, s. 67.

100 P. GRIERSON, Byzantine Coins, s. 59.

101 Postupně jmenoval svého bratra Paula, švagra Hypatia, synovce Pompeia, Proba, Secundina a prasynovce 

Anastasia.

102 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.93, s. 426.: „Ἐν τῇ ἀναγορεύσει [...] ἀταξία τις ἐγένετο, οἷα 

μηδὲ αὐγούστης οὔσης μηδὲ βασιλέως τοῦ χειροτονοῦντος, ἀλλὰ ἀπρονοήτων σχεδὸν ὄντων τῶν πραγμάτων.“
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aby připravili setkání osobností, které obvykle rozhodují o novém panovníkovi. Oba muži 

okamžitě svolali do paláce excubitory a přítomné velitele vojska, aby se poradili o dalším 

postupu. Zároveň se v hippodromu shromáždili obyvatelé města (jak se později ukáže, opět 

pravděpodobně zastupovaní hlavně příslušníky démů) a začali vybízet senát k rychlému 

jmenování nového císaře.103

Senát však jejich apel vyslyšet nemohl, protože Keler ani Justin senátory podle 

Patrikia k úvodnímu jednání vůbec nepozvali. Na lavicích před Konzistoří údajně usedli 

pouze velitelé vojska a palácové gardy a patriarcha, který opět hrál spíše vedlejší úlohu. Už 

pouhá jeho přítomnost však naznačovala, že s jeho názorem bylo nutné počítat. Patriarcha se 

zřejmě účastnil jednání jako garant ortodoxie nového císaře, aby se neopakovaly negativní 

zkušenosti z posledních let Anastasiovy vlády, kdy císař otevřeně stranit miafyzitům. Jednání 

ovšem podle Patrikia neprobíhala hladce. „Někteří prosazovali jednoho člověka, další jiného. 

Zatímco takto marnili čas, magistros Keler jim řekl: ‚Měli bychom se poradit a jednat co 

nejrychleji, protože pokud spěšně jmenujeme člověka, který má být jmenován, všichni půjdou 

s námi a budou spokojeni. Pokud se ale budeme zdržovat a přestaneme být pány rozhodnutí, 

nezbude nám než jít s ostatními.‘“104 Magistrovy obavy byly do jisté míry oprávněné –

obyvatelé Konstantantinopole byli i přes proklamovanou věrnost císařskému trůnu poměrně 

nestálí a zejména v pozdní antice často podporovali různé uzurpátory, jak tomu bylo v případě 

Basiliska či Vitaliana. Hrozilo tedy, že v případě protahování rozhodnutí by mohli převzít 

iniciativu právě obyvatelé a zvolit někoho, kdo by nemusel být po chuti velitelům vojska či 

senátu. Anastasios I. sice nestanovil žádného nástupce, ale existovala reálná hrozba, že lid by 

mohl vybrat některého z jeho blízkých příbuzných, které jsme již zmínili výše (což se o něco 

později skutečně stalo).

Kelerovi se však začaly události vymykat z rukou, protože iniciativu mezitím převzali 

vojáci palácové gardy shromáždění v hippodromu. Ti se rozdělili na dvě skupiny podle svého 

zařazení ke konkrétním jednotkám. Excubitores, pravidelná palácová garda založená Leonem 

                                               
103 Zaznamenané vybízení senátu lidem dokazuje, jak ustálená byla formulace aklamací a vůbec všech odpovědí 

shromážděných obyvatel. Odpovědi a výzvy byly formulované natolik univerzálně, že ve většině z nich stačilo 

změnit adresáta. Z vítězného císaře či císařovny se tak rázem mohl stát senát či vojsko.

104 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.93, s. 427.: „Ὡς δὲ χρόνος διετρίβετο, λέγει αὐτοῖς Κέλερ ὁ 

μάγιστρος ὅτι "ἐν ὅσῳ ἔξεστιν ἡμῖν, βουλευσόμεθα καὶ πράξομεν. Ἐὰν γὰρ ταχέως ὀνομάσωμεν τὸν ὀφείλοντα 

γενέσθαι, πάντες ἡμῖν ἀκολουθήσωσιν καὶ ἡσυχάζουσιν. ἐπεὶ μετ' ὁλίγον οὐ γινόμεθα κύριοι τῆς βουλῆς, ἀλλ' ἡμεῖς 

ἑτέροις ἔχομεν ἀκολουθεῖν.“
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I.,105 podporovali jistého Ioanna, který sloužil jako jejich tribun, a dokonce ho vyzvedli na 

štít. Proti nim se postavili demarchové Modrých, podporovaní scholarii, příslušníky původní 

jízdní palácové gardy založené Konstantinem I. Ta však již touto dobou zřídka plnila své 

původní poslání a představovala spíše podpůrnou jednotku bez velkých bojových kvalit.106

Scholariové soustředili pozornost na svého velitele Patrikia, jehož vyzvedli na lavičku a už se 

ho chystali korunovat, kdyby se v tu chvíli neobjevili příslušníci druhé jednotky a jejich plány 

nepřekazili. Patrikia v tu chvíli zachránil před rozlíceným davem budoucí císař Justinián, 

který v této době podle Patrikia ještě sloužil jako kandidatos u excubitorů.  Ti se posléze 

pokusili přesvědčit samotného Justiniána, aby přijal trůn, ale on to odmítl. Když se navíc 

císařští koubikoulariové107 dozvěděli, jaká jména byla do té doby navržena, odmítli vydat 

přítomným císařský oděv. 

Teprve poté se podle Patrikia do rozhodování rázně vložil senát, který navrhl jako 

nového císaře velitele excubitorů Justina, strýce výše zmíněného Justiniána. Po krátkém 

přemlouvání je Justin nakonec vyslyšel a ačkoliv část scholariů stála proti němu, nového 

císaře přijal jak zbytek císařské gardy, tak i demarchové Modrých a Zelených a všichni 

obyvatelé shromáždění v hippodromu.

Na tomto místě je vhodné zmínit se rovněž o vedlejších okolnostech souvisejících 

s korunovací, které sice nenajdeme u Patrikia, ale zaznamenala je řada narativních pramenů 

z téže doby. Zvlášť zajímavý je důvod, proč se excubitoři pokusili provolat císařem nejprve 

Justiniána a teprve pak svého velitele Justina. Mezi autory, kteří měli k Justinově korunovaci 

nejblíže, patří Evagrios Scholastikos a Ioannes Malalas. První z nich popisuje Justinovo 

nastolení takto: „Amantius, který měl na starosti císařskou ložnici, byl zvláště mocný muž. 

Protože zákony zakazovaly převzít vládu nad Římany člověku, který byl zbaven genitálií,108

přál si předat korunu císařské vlády Theokritovi, jenž mu byl věrný. A skutečně, když si k sobě 

zavolal Justina, svěřil mu velké množství peněz a nařídil mu, aby je rozdělil mezi ty, kteří jsou 

                                               
105 W. TREADGOLD, Byzantium and its Army, 284-1081, Stanford 1995, s. 92.

106 R. FRANK, Scholae Palatinae: The Palace Guards of the Later Roman Empire, Rome 1969, s. 201.; J. 

HALDON, Warfare, State and Society, s. 62. Z řad scholae si udržela bojovou připravenost pouze první schola, 

která i v této době stále sloužila v císařském paláci. Byli to pravděpodobně právě její příslušníci, kteří tak rázně 

vystoupili po Anastasiově smrti s vlastním kandidátem.

107 Císařští komorníci; řecký titul je doslovným přepisem latinského termínu „cubicularius“.

108Amantius (A. H. M. JONES – J. R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire 2, s. 67.) 

sloužil jako praepositus sacri cubiculi, tedy v úřadu, který byl vyhrazen eunuchům.
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pro tento účel zvláště vhodní a mohou Theokritovi zajistit purpur. Justin se dostal k vládě buď 

proto, že si koupil obyvatele penězi, nebo díky podpoře takzvaných excubitorů; říká se obojí. 

Bezodkladně se mezi jinými zbavil Amantia i Theokrita a zprovodil je ze světa.“109 Ioannes 

Malalas podává informace o okolnostech Justinova nástupu výrazně stručněji. „Než se [Justin] 

stal císařem, vystoupili praipositos Amantius a koubikoularios Andreas. Ti chtěli prohlásit 

císařem komita Theokrita, Amantiova přítele. Dali tedy Justinovi peníze, které měl rozdělit, 

aby učinil Theokrita císařem. Přestože je Justin přijal a rozdělil, vojsko a lid si podle Boží 

vůle vybraly Justina a nikoliv Theokrita.“110 Malalovo tvrzení o Boží vůli, která vedla 

k Justinovu zvolení, byly sice pro tehdejšího člověka jistě srozumitelnější než zákulisní 

machinace, ale v tomto případě je na místě věřit spíše Evagriově verzi, už kvůli notorické 

nespolehlivosti Malalova díla, jehož popis Justinovy vlády je výrazně zabarveno oficiální 

státní propagandou.111 Pokud tedy Justin skutečně peníze přijal a rozdělil je mezi palácovou 

gardu, je nasnadě, proč nastoupil právě on. Peněžní dary by mohly vysvětlit rovněž to, proč se 

proti němu postavila pouze část scholariů. Proč by ovšem excubitorové nejprve provolávali 

císařem Justiniána a teprve poté se obrátili na Justina? Zde už nám další prameny bohužel 

nepomohou, protože Patrikios je jediný, kdo tento detail zaznamenal. Můžeme jen spekulovat, 

že sám Justin, který údajně ani nebyl gramotný,112 doporučil vzhledem ke svému pokročilému 

věku, aby excubitoři provolali císařem spíše jeho synovce. Stejně tak ale mohlo jít o úskok, 

který měl zakrýt skutečnost, že Justin nerozdělil peníze mezi palácovou gardu v Theokritův 

prospěch, nýbrž ve svůj vlastní či své rodiny. O Theokritovi ale nemáme tolik informací, 

abychom posoudili, čím se mohl palácové gardě protivit. Přátelství s Amantiem, který sloužil 

                                               
109 Evagrios Scholastikos, Ekklesiastike Historia IV. 2, s. 130.: „Ἦ δέ γε καὶ Ἀμάντιος τῶν βασιλικῶν κοιτώνων 

προεστὼς ἐς τὰ μάλιστα δυνατός. Ὅς ἐπειδὴ μὴ θεμιτὸν ἦν ἄνδρα τῶν ἀνδρείων ἐστερημένον ἐς τὴν Ῥωομαίων 

παρελθεῖν ἀρχήν, ἐβούλετο Θεόκριτον πιστόν οἱ τυγχάνοντα τὸν στέφανον τῆς αὐτοκράτορος ἀρχῆς περιβαλέσθαι. 

Καὶ δὴ τὸν Ἰουστῖνον μετάπεμπτον ποιησάμενος χρήματά οἱ μεγάλα δίδωσι, διανεῖμαι κελεύσας τοῖς ἐς τοῦτο 

μάλιστα ἐπιτηδείοις οἵοις τε οὖσι τὸ ἁλουργὲς σχῆμα τῷ Θεοκρίτῳ περιθεῖναι. Ὅς εἴτε τὸν δῆμον τοῖς χρήμασιν 

ἐξωνησάμενος, εἴτε τὴν τῶν καλουμένων ἐξκουβιτόρων εὔνοιαν, φασὶ γὰρ ἐπ' ἀμφότερα, τὴν ἀρχὴν περιεβάλετο. 

Αὐτίκα γοῦν μεθ' ἑτέρων τόν τε Ἀμάντιον Θεόκριτον τε έξ ἀνθρώπων ἠφάνισεν.“

110 Ioannes Malalas, Chronografia XVII, s. 410.: „Ἤ μόνον δὲ ἐβασίλευσεν, ἀνεῖλεν Ἀμάντιον τὸν πραιπόσιτον 

αὐτοῦ καὶ Ἀνδρέαν τὸν κουβικουλάριον αὐτοῦ τὸν Λαυσιακὸν καὶ Θεόκριτον τὸν κόμητα τὸν τοῦ αὐτοῦ Ἀμαντίου 

δομέστικον. Ὅντινα ἐβουλεύετο ποιῆσαι βασιλέα ὁ αὐτὸς Ἀμάντιος, δοὺς τῷ αὐτῷ Ἰουστίνῳ χρήματα ῥογεῦσαι, ἵνα 

γένηται Θεόκριτος βασιλεύς καὶ ἐῥρόγευσεν. Ὁ στρατὸς οὖν καὶ ὁ δῆμος λαβὼν οὐχ εἵλατο Θεόκριτον ποιῆσαι 

βασιλέα, ἀλλὰ θελήσει θεοῦ ἐποίησαν Ἰουστῖνον βασιλέα.“

111 W. TREADGOLD, The Byzantine World Histories of John Malalas and Eustatius of Epiphania, in: The 

International History Review 29 (2007), s. 709-745.

112 A. LOUTH, Justinian and His Legacy, in: The Cambridge History of the Byzantine Empire, s. 105.
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jako Anastasiův komoří, mu nicméně mohlo výrazně přitížit vzhledem k miafyzitské inklinaci 

předchozího panovníka, která se mohla přenést i na jeho nejbližší dvořany. Justinovy šance se 

nicméně výrazně zvýšily v okamžiku, kdy ho nominoval senát, který ve spolupráci s 

Justinovými excubitory dokázal prosadit svůj názor i přes odpor scholariů.

Poté co byl Justin s definitivní platností schválen všemi důležitými činiteli, se odebral 

v doprovodu patriarchy Ioanna a části velitelů vojska do císařské lóže. Tam byl před zraky 

přítomných vyzdvižen na štít, kampiduktor kopiníků Godilas mu položil na hlavu zlatý 

nákrčník a přítomní vojáci zvedli standarty, které doposud ležely na zemi. Teprve nyní do 

dění oficiálně vstoupil patriarcha Ioannes. „[Justin] ovšem neodešel do síně, aby se převlékl. 

Vojáci se kolem něj seskupili do testuda, kde se císař převlékl a biskup mu položil na hlavu 

korunu. [Justin] uchopil kopí a vyšel nahoru...“113 Oproti předcházejícím obřadům, především 

Anastasiově aklamaci, zde máme další menší změnu, která mohla Patrikia upoutat. Pokládání 

koruny na hlavu nového císaře se odehrálo přímo v hippodromu, přičemž soukromí během 

této události zajišťovali pouze vojáci svými štíty. Stále však nemůžeme mluvit o korunovaci 

v pravém slova smyslu, a to hned z několika důvodů. Sám Patrikios v tomto případě píše o 

„převlékání“, které mělo spíše odrážet nové Justinovo postavení jako císaře. Toto mutatio 

vestis se zároveň stále odehrávalo v soukromí, které v tomto případě vytvářeli vojáci svými 

štíty. Pokládání koruny na hlavu nového císaře můžeme opět přirovnat k celé řadě podobných 

aktů, při nichž se císař převlékal přiměřeně momentální situaci (například během procesí či 

návštěv kostelů). Oproti Anastasiově korunovaci, jejíž veřejná část se odehrávala především v 

hippodromu, došlo k dalšímu soustředění důležitých aktů na jedno místo. Rozhodovací fáze 

(jednání senátorů a palácové gardy) se i nadále odehrávala v zákulisí, které bylo pro výběr 

císaře ještě důležitější než při korunovacích předcházejících panovníků.

Závěr Justinovy korunovace se již odvíjel podle zavedeného schématu. Císař slíbil 

přítomným vojákům pět zlatých nomismat a libru stříbra, oslovil shromážděný lid, který 

nadšeně přijal jeho zvolení, a posléze se odebral na slavnostní hostinu v paláci.

Justinova korunovace mohla Patrikia zaujmout z několika důvodů. Kromě výše 

zmíněné kondenzace obřadu, který byl v Justinově případě ještě bezprostředněji svázán 

                                               
113 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.93, s. 429.: „Oὐκ εἰσῆλθεν δὲ εἰς τὸν τρίκλινον, καὶ ἤλλαξεν, 

ἀλλὰ ἐποίησαν χελώνην οἱ στρατιῶται, καὶ ἐκεῖ ἐνεδύσατο, καὶ τὸν στέφανον ἐπέθηκεν αὐτῷ ὁ επίσκοπος, καὶ 

ἐκράτησε λαγκίδιν καὶ σκουτάριν, καὶ ἀνῆλθεν...“
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s hippodromem, šlo o první skutečně spontánní výběr císaře po několika desítkách let. Jak 

sám Patrikios poznamenal hned v úvodu svého záznamu, Justina nestanovil následníkem

žádný císař, ani se nestal manželem žádné někdejší císařovny. Pokud nepočítáme Leona I., 

kterého i přes proklamovanou volbu senátem dosadil na trůn spíše alanský magister militum

Aspar,114 a různé uzurpátory (jak na Západě, tak na Východě), posledním císařem, kterého 

svobodně vybralo vojsko, byl Valentinián I. v roce 364. Při Justinově volbě se tedy mohly 

projevit vlivy všech společenských skupin, které měly nejlepší přístup k císařskému paláci, a 

tudíž i největší vliv na to, kdo ho obsadí. Patriarcha se při Justinově korunovaci sice opět 

účastnil jednání, ale jeho role během samotného obřadu byla spíše formální.

2.6 Korunovace Justiniána I. – císař a ti druzí

Zatímco Justinovu korunovaci popsal Patrikios velice zevrubně, u jeho synovce 

Justiniána se omezil na nejstručnější možný popis a podal pouze výčet odlišností jeho 

korunovace od aklamací předcházejících císařů. Justin I. byl v pokročilém věku již při

nástupu na trůn, takže bylo zřejmé, že dříve či později bude muset jmenovat svého nástupce. 

Přirozený kandidát se nabízel v jeho vlastním synovci, který byl podle Patrikia již jednou 

navržen na císaře, ale tuto poctu odmítl. Vhodnou příležitostí pro jmenování nástupce byla 

Justinova nemoc v dubnu roku 527, během níž se císař nechal přesvědčit, aby jmenoval 

Justiniána spolucísařem. Patrikiův popis korunovace je dostatečně stručný, aby bylo možné 

přepsat jej zde v úplnosti. „Justin, blahé paměti, jmenoval císařem nejzbožnějšího Justiniána 

ve Velké síni. Schvátila ho totiž nemoc a tak se nechal přesvědčit senátem ke jmenování 

spolucísaře. Čtvrtého dubna, v páté indikci, když byl magistrem Tatianos, nařídil svolat 

shromáždění a poslat do Delphaxu scholarie a všechny jednotky. Biskup byl taktéž přítomen, 

pomodlil se a korunoval ho [Justiniána] a vše se odehrálo podle téhož postupu, avšak nikoliv 

v hippodromu, nýbrž v Delphaxu.115

                                               
114 W. TREADGOLD, A History of Byzantine State and Society, s. 151.
115 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.95, s. 432.: „Ὁ τῆς θείας λήξεως Ἰουστῖνος τὸν εὐσεβέστατον 

ἡμῶν δεσπότην Ἰουστινιανὸν ἐποίησεν ἐν τῷ μεγάλῳ τρικλίνῳ. Kαὶ αὐτὸς γὰρ ἐν νόσῳ μεγάλῃ κατέκειτο, καὶ 

παρεκαλεῖτο ἀπὸ τῆς συγκλήτου εἰς τὸ ποιῆσαι αὐτὸν βασιλέα. τῇ οὖν τετάρτῃ τοῦ Ἀπρίλου μηνὸς ἰνδ. έ, μαγίστρου 

ὄντος Τατιανοῦ, ἐκέλευσεν σιλέντιον καὶ κομέντον καὶ τὰς σχολὰς καὶ τὰ στρατεύματα πάντα παραγενέσθαι ἐν τῷ 

δέλφακι. Kαὶ παρεγένετο ὁ επίσκοπος, καὶ εὐχὴν ἐποίησεν, καὶ ἔστεψεν αὐτὸν, καὶ πάντα κατὰ τὸ ὅμοιον σχῆμα 

ἐγένετο, οὐ μέντοι ἐν τῷ ἱππικῷ ἄνω, ἀλλᾳ ἐν τῷ δέλφακι.“
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Justiniánova korunovace podle Patrikiova popisu představovala spojení tradičního 

obřadu s reakcí na momentální okolnosti – především na Justinovo podlomené zdraví, které 

pravděpodobně nedovolovalo uspořádat tradiční ceremonii v hippodromu, jako tomu bylo u 

Leona II., který se taktéž stal spolucísařem ještě za života svého předchůdce. Patrikiův 

lapidární popis nicméně poskytuje několik bodů k zamyšlení. Nejzajímavější je zdůraznění 

role patriarchy, který se nad novým císařem pomodlil a posadil mu na hlavu korunu. Při 

porovnání tohoto záznamu například s popisem Anastasiovy korunovace nás upoutá, že 

patriarcha v Justiniánově případě již nehraje pouze roli pomocníka při mutatio vestis. 

Tentokrát již vystupuje jako plnohodnotný účastník obřadu a jeho konání má konstitutivní 

charakter. Můžeme sice namítnout, že patriarchova modlitba a pokládání koruny se dají

zahrnout pod prohlášení o „témže postupu“, ale proč by pak Patrikios zdůrazňoval právě tento 

akt? Účast vojáků, kteří pravděpodobně zvedli nového spolucísaře na štít a korunovali ho 

nákrčníkem, je v jeho podání redukována pouze na informaci o jejich přítomnosti. Dá se tedy 

předpokládat, že Patrikios považoval patriarchovu roli během korunovace za důležitější než 

v předcházejících případech.

Tím se dostáváme k ještě důležitějšímu bodu. Patrikios zdůrazňuje, že se celý obřad 

odehrál v císařském paláci, nikoliv v hippodromu, ale zároveň prohlašuje, že místo bylo to 

jediné, čím se Justiniánova korunovace lišila od předcházejících aklamací. To je však pravda 

pouze částečně. Obřad uvádějící Justiniána na trůn se nelišil od korunovace císaře, ale 

nesmíme zapomínat, že formálně byl pouze spolucísařem. Strýc i synovec sice po čtyři 

měsíce disponovali hodností augusta (Justinián ve svých zákonech datoval začátek své vlády 

právě od jmenování spolucísařem v dubnu roku 527116), ale Justin zůstal starším císařem a 

teoreticky stál nad svým synovcem. Příhodným modelem pro Justiniánovu korunovaci by 

tedy měl být spíše obřad uspořádaný Leonem I., během něhož rovněž korunoval svého vnuka 

Leona II. spolucísařem, či Zenonova korunovace, která se odehrála krátce poté. Stručnost 

Patrikiova popisu v tomto případě neumožňuje důkladně porovnat obě korunovace, ale jednu 

zásadní odchylku přesto najdeme. Leona II. korunoval (skutečným diadémem, nikoliv 

nákrčníkem, který není nikde zmíněn) chlapcův děd, neboť šlo o jeho rozhodnutí a patriarcha 

ho během obřadu pouze doprovázel. Justiniánovi položil diadém na hlavu sám patriarcha. 

Justinova role v obřadu zmíněna není.

                                               
116 A. LOUTH, Justinian and His Legacy, in: The Cambridge History of the Byzantine Empire, s. 106.
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Patrikiův stručný popis umožňuje i opačný výklad, a to že Justiniánova korunovace 

proběhla po vzoru obřadu, během něhož se stali spolucísaři Leon II. a Zeno. Pokládání koruny 

patriarchou by v tomto případě mohlo představovat reakci na růst patriarchova významu pro 

standardní korunovační obřad. První zmíněný výklad, podle něhož byl Justinián korunován 

rovnocenným císařem, však může představovat argument na podporu hypotézy, která nemá 

příliš pevnou oporu v dochovaných pramenech, ale pro úplnost je ji zapotřebí zmínit. Podle 

této hypotézy to byl právě Justinián, kdo měl během Justinovy vlády rozhodující slovo ve 

státních záležitostech.117 Tuto tezi podporuje kromě několika izolovaných náznaků 

v korespondenci mezi Konstantinopolí a papežstvím především pasáž z díla Tajná historie, 

v níž její autor Prokopios prohlašuje: „Justinovi se nepodařilo udělat pro jeho poddané nic 

dobrého, ani špatného. Měl totiž velice dobráckou povahu, neuměl příliš mluvit a choval se 

nanejvýš neotesaně. A jeho synovec Justinián, který byl ještě mladý, spravoval stát a byl to 

právě on, kdo způsobil pohromy, které postihly Římany.“118 Větší část tohoto Prokopiova 

posledního díla je sice považována za smyšlenou, ale teze o Justiniánově významném podílu 

na vládě (nikoliv o pohromách, které měl údajně způsobit) patří mezi pravděpodobnější

tvrzení. Justin byl již v době nástupu na trůn velice starý, a navíc pocházel z prostředí, které 

ho nemohlo příliš dobře připravit na náročné úkoly spojené s císařskou hodností. Jeho 

synovec byl mnohem mladší, vzdělanější a ambicióznější a představoval pro Justina

přirozeného partnera při správě říše.119 Pokud tedy Patrikiova slova o obvyklém průběhu 

obřadu znamenají, že se obřad shodoval s korunovacemi předcházejících císařů, mohlo jít o 

potvrzení výše zmíněného uspořádání, kdy Justinián kontroloval vládu již za života svého 

strýce. Korunovace podle císařského, nikoliv spolucísařského vzoru, tak lépe odrážela jeho 

reálný vliv.

Během Justiniánovy vlády proběhla přímo v hlavním městě i korunovace 

vzdorocísaře, který však byl po pouhých několika dnech popraven. K této události došlo 

během velkých nepokojů známých jako „povstání Niká“. Nás však nezajímají ani tak 

                                               
117 J. MOORHEAD, Justinian, Routledge 2013, s. 21.

118 Procopius, Anecdota VI. 18-19, s. 74.: „Ἰουστῖνος μὲν οὖν οὔτε τι πονηρὸν τοὺς ὑπηκόους ἐργάζεσθαι οὔτε 

ἀγαθὸν ἴσχυεν. εὐηθείᾳ γὰρ πολλῇ εἴχετο, ἄγλωττός τε παντάπασιν ὢν καὶ ἀγροικιζόμενος μάλιστα. ἀδελφιδοῦς δὲ 

αὐτῷ Ἰουστινιανὸς νέος ὢν ἔτι διῳκεῖτο τὴν ἀρχὴν ξύμπασαν καὶ γέγονε Ῥωμαίοις ξυμφορῶν αἴτιος, οἵας τε καὶ 

ὅσας ἐς τὸν ἅπαντα αἰῶνα οὐδείς που πρότερον ἀκοῇ ἔλαβεν.

119 J. A. EVANS, The Emperor Justinian and the Byzantine Empire, London 2005, s. xiii.
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ohromné škody způsobené během povstání,120 jako spíš události spojené s hippodromem. 

Právě zde se na počátku nepokojů shromáždili obyvatelé města a představitelé jednotlivých 

závodních frakcí121 a snažili se dosáhnout propuštění sedmi uvězněných členů démů,

odsouzených za vraždu, z nichž čtyři měli být sťati a tři naraženi na kůl. Obyvatelé města se 

nejprve shromáždili před sídlem městského prefekta a když se jim nedostalo odpovědi, 

pozabíjeli stráže, vloupali se dovnitř, propustili všechny vězně a podpálili budovu. S úspěchy 

povstalců rostlo i jejich sebevědomí, takže poté již považovali odvolání císařových nejbližších 

spolupracovníků – městského prefekta Eudaimona, quaestora sacrii palatii Triboniana a 

pretoriánského prefekta Východu Ioanna z Kappadokie. Císař na jejich požadavky přistoupil, 

ale lid stále nebyl k utišení a dožadoval se dalších ústupků. Poté co neuspěla snaha o potlačení 

povstání za pomoci generála Belisaria a jeho gótských jednotek, se o vyřešení situace pokusil 

sám Justinián. Na tomto místě se obraťme na Ioanna Malalu, který celou událost poměrně 

přesně zaznamenal. „Osmnáctého dne téhož měsíce vyšel císař do hippodromu nesa Svatá 

evangelia. Když se o tom dozvěděl dav, přišel také a císař před ním pronesl řeč. Řada lidí 

skandovala v jeho prospěch, ale jiní vyvolávali nepokoje a horovali za Hypatia. Lid našel 

Hypatia a odvedl ho na místo zvané Konstantinovo fórum. Tam ho vysadil vysoko na schody a 

přinesl z paláce císařské insignie a zlatý nákrčník, které mu posléze posadil na hlavu. Poté ho 

vzali a odvedli do hippodromu, kde ho chtěli uvést do císařské lóže, neboť měli v úmyslu 

vynést z paláce císařský oděv. Hypatius se dozvěděl, že císař uprchl z paláce, a když se usadil 

v lóži, neochvějně se přihlásil k povstání.“122

                                               
120 J. A. EVANS, The Age of Justinian: The Circumstances of Imperial Power, London 2001, s. 121. Odhady 

uvádějí, že během povstání zemřelo na třicet tisíc lidí a část města, včetně katedrálního chrámu Hagia Sofia, 

lehla popelem. Zároveň se tím ale uvolnilo místo pro Justiniánovy stavební projekty, jako právě rekonstrukci 

katedrály nebo chrámu Svatých Apoštolů.

121 V první polovině 6. století existovaly v Konstantinopoli čtyři frakce: Zelení, Modří, Červení a Bílí. Shodné 

uspořádání existovalo v Římě, Antiochii a dalších městech, kde probíhaly závody koňských spřežení. Jednotlivé 

frakce, neboli démy, sdružovaly příznivce různých závodníků a fungovaly svým způsobem jako fanouškovské 

kluby. Jejich organizovanost a velký zájem obyvatel Konstantinopole o závody v hippodromu poskytovaly 

frakcím velkou moc, protože dokázaly během krátké doby zmobilizovat velké množství lidí. Tuto skutečnost 

připouštěli i byzantští císaři, kteří demarchům přiznali oficiální postavení a přistupovali k nim jako k městským

funkcionářům. Význam Červených a Bílých však postupně upadal a obě frakce byly nakonec zcela pohlceny 

Zelenými a Modrými.

122 Ioannes Malalas, Chronografia XVIII., s. 475.: „Τῇ δὲ ὀκτωκαιδεκάτῃ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἀνῆλθεν ὁ βασιλεὺς ἐν 

τῷ Ἱππικῷ βαστάζων τὸ ἅγιον μεγαλεῖον. Kαὶ μαθόντες οἱ ὄχλοι ἀνῆλθον, καὶ προσεφώνησεν αὐτοῖς μεθ' ὅρκον 

μανδᾶτα. καὶ πολλοὶ μὲν τοῦ δήμου ἔκραζον αὐτὸν βασιλέα, ἕτεροι δὲ ἐστασίαζον, κράζοντες Ὑπάτιον. Kαὶ 

λαβόντες οἱ δῆμοι τὸν αὐτὸν Ὑπάτιον ἀπήγαγον αὐτὸν ἐν τῷ λεγόμενῳ φόρω Κονσταντίνου. Kαὶ στήσαντες αὐτὸν 
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Se zmíněným Hypatiem jsme se již jednou setkali – šlo o synovce císaře Anastasia, 

který se stal konzulem v roce 500.123 Během povstání došla naplnění možnost, že by se 

panovníkem mohl stát někdo z rodiny předcházejícího císaře. Kromě Hypatia se povstání na 

straně lidu zúčastnil i Pompeius,124 další Anastasiův synovec, který sice nebyl prohlášen 

císařem, ale Justinián ho přesto po úspěšném potlačení povstání nechal popravit.

Malalův popis obsahuje několik zajímavých poznatků. Nejvíce nás nepochybně 

upoutá, jak věrně se Hypatiovo prohlášení císařem řídilo schématem, podle něhož byli 

korunováni právoplatní panovníci. Pokud odhlédneme od drobných odlišností – absence 

vyzvedávání na štít125 či korunovace nákrčníkem na Konstantinově fóru místo v hippodromu 

– máme před sebou téměř identický obřad, jaký se konal na začátku vlády Anastasia I. či 

Justina I. Povstalci (k nimž Malalas jako Justiniánův stoupenec těžko mohl pociťovat 

sympatie) dokonce šli tak daleko, že v hippodromu chtěli nového císaře převléknout do 

purpuru podobně, jako to během korunovace dělal patriarcha. Všechny tyto kroky naznačují, 

že organizátoři celé uzurpace byli poměrně podrobně seznámeni s tím, jak takový obřad 

probíhá. Nesmíme především zapomínat, že vedoucími činiteli byli během uzurpace 

demarchové Modrých a Zelených, kteří v tomto okamžiku dosáhli vskutku historické shody, 

díky níž získali ohromnou moc.126 Tito hodnostáři pravděpodobně měli poměrně důkladné 

znalosti o obřadech spojených s císařskou hodností a dali si velice záležet, aby Hypatiova 

aklamace zachovávala vnější zdání legitimity. Tato motivace mohla stát i za kroky, které na 

první pohled působí neobvykle.

Vezměme si například vysazení Hypatia na schody Konstantinova fóra, kde se 

odehrávala první část jeho proklamace. V tomto případě je možné domnívat se, že tento akt 
                                                                                                                                                  
ἐν ὕψει εἰς τοὺς βαθμοὺς καὶ ἀφειλάμενοι ἐκ τοῦ παλατίου σίγνα καὶ μανιάκιον χρυσοῦν, περιέθηκαν αὐτῷ ἐν τῇ 

κεφαλῇ. Kαὶ λαβόντες αὐτὸν ἀπήγαγον ἐν τῷ Ἱππικῷ, βουλόμενοι ἀναγάγαι αὐτὸν ἐν τῷ βασιλικῷ καθίσματι. 

Ἔσπευδε γὰρ τὸ πλῆθος φορεσίαν βασιλικὴν ἐκλάβαι αὐτῷ ἐκ τοῦ παλατίου. Ἦν γὰρ μαθὼν ὁ Ὑπάτιος ὁτι ὁ 

βασιλεὺς ἀνεχώρησε. Kαὶ καθεσθεὶς ἐν τῷ καθίσματι μετὰ θράσους ἐτυράννει.“

123 A. H. M. JONES – J. R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire 2, s. 577-580.
124 A. H. M. JONES – J. R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire 2, s. 898-899.

125 Tato část obřadu je vykládána různě ve všech dochovaných pramenech. Malalas se o ní nezmiňuje vůbec

stejně jako Prokopios, kdežto konstantinovská excerpta (Constantine Porphyrogenitus, Excerpta de insidiis, in: 

Excerpta Historica, C. de Boor, Berlin 1905, s. 151-175.) ji zaznamenala.

126 A. M. HAKKERT, The Politics of Usurpation in the Seventh Century: Rhetoric and Revolution in Byzantium, 

Amsterdam 1993, s. 37.
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měl napodobit vyzvednutí nového císaře na štít v hippodromu. Stejně tak mohlo sehrát svou 

úlohu i místo, které povstalci vybrali. Na Konstantinově fóru, kde se vysazení na schody 

odehrálo, se totiž nacházela jedna ze dvou budov konstantinopolského senátu.127 Volba tohoto 

místa pro vyzvednutí Hypatia na schody a pro jeho korunovaci nákrčníkem mohla

symbolizovat, o čí legitimitu se nově prohlášený císař může opřít. Podle Prokopia totiž 

Hypatia podporovali právě konstantinopolští senátoři, kterým se poté Justinián pomstil 

konfiskací majetku.128 Umístění této části obřadu před senát v době, kdy se již běžně konala 

v hippodromu, tak mohlo demonstrovat podporu senátorů Hypatiovi podobně jako u Leona I. 

aklamace vojáky v jejich táboře v Hebdomonu.

Zároveň to byl právě Prokopios, kdo do výkladu o Hypatiově korunovaci vnesl

největší pochybnosti. Samotný akt popsal téměř stejně jako Malalas. Dav povstalců podle něj 

přišel k domu, kde se ukrýval Hypatius s manželkou. Ta se je snažila přesvědčit, aby jejího 

muže nezatahovali do povstání. „Dav ji však přemohl, takže neochotně propustila svého muže

[Hypatia] a ten poté z donucení odešel na Konstantinovo fórum, kde byl povolán k vládě. A 

protože neměli ani korunu, ani nic jiného, čím se obvykle odívá císař, položili mu na hlavu 

zlatý náhrdelník a prohlásili ho císařem Římanů.“129

Jak vidíme, Prokopios interpretaci zcela obrací a vysvětluje korunovaci náhrdelníkem 

jako něco neobvyklého, co do korunovačního obřadu nepatří. Vzhledem k tomu, že jeho popis 

se shoduje s Malalovým, můžeme Prokopia jen stěží obvinit z upravování informací. Stejnou 

jistotu však nemáme, pokud jde o Prokopiův výklad celého aktu. Opět se nám nabízejí dvě 

možnosti. Podle první z nich mohl Prokopios tuto událost záměrně vyložit tak, aby povstalce 

vykreslil jako skutečné uzurpátory, kteří si nedovedou obstarat ani vše potřebné pro 

korunovaci (pomiňme na okamžik skutečnost, že pro Římany a Byzantince byl uzurpátorem 

především ten kandidát, který neuspěl při pokusu získat trůn a musel posléze nést všechny 

následky). Prokopiův popis navíc nepochází z Tajné historie, nýbrž z výrazně uměřenějšího

díla O válkách, které sice také nevyznívá vůči Justiniánovi příliš lichotivě,130 ale na rozdíl od 

                                               
127 Druhá budova, nazývaná Magnaura, se nacházela přímo v císařském paláci.
128 Procopius, De Bellis I.24, s. 231.

129 Procopius, De Bellis I.24, s. 226-228.: „Ὑπαερβιαζόμενου μέντοι τοῦ ὁμίλου, αὐτή τε οὐχ ἑκοῦσα μεθῆκε τὸν 

ἄνδρα Kαὶ αὐτὸν ὁ λεὼς οὔτι ἑκούσιν ἐς τὴν Κωνσταντίνου ἀγορὰν ἥκοντα ἐς τὴν βασιλείαν ἐκάλουν, καὶ οὐ γὰρ 

ἦν αὐτοῖς οὔτε διάδημα οὔτε τι ἄλλο ὧν δὴ βασιλέα περιβάλλεσθαι νόμος, στρεπτόν τινα χρυσοῦν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ 

θέμενοι βασιλέα Ῥωμαίων ἀνεῖπον.“

130 A. CAMERON, Procopius, s. 138.
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Tajné historie v něm císaře alespoň neobviňuje, že po nocích poletoval palácem v těle 

bezhlavého démona. 

Druhá možnost má pro vývoj korunovačního obřadu o poznání zásadnější význam. 

Prokopiův výklad totiž může naznačovat, že korunovace nákrčníkem či náhrdelníkem byla 

v jeho očích nepatřičná a spíše než o legitimizační krok šlo ze strany povstalců o improvizaci, 

která byla výsledkem Hypatiovy chaotické proklamace. Tím zároveň naznačuje, že 

korunovace nákrčníkem se nekonala ani při běžném uvedení císaře na trůn, jako tomu bylo 

v případě Anastasia I. či Justina I. Jiné prameny do podrobných detailů ohledně Hypatiovy 

korunovace většinou nezabíhají. Kromě Malaly a Prokopia však máme k dispozici i latinskou 

kroniku kometa Marcellina, která nám může pomoct osvětlit tento detail. Marcellinus o 

náhrdelníku napsal: „[...] dokud nebyl Hypatius na fóru hříšnýma rukama svého souputníka 

ozdoben zlatým nákrčníkem [...]“131 Tento záznam nás utvrzuje v tom, že korunovace 

proběhla tak, jak měla. Zmínku o hříšnosti je možné vnímat především jako odsouzení celého 

aktu, který proběhl nelegálně a ohrozil legitimní císařskou vládu. Jak potom však naložit 

s Prokopiem a jeho výkladem? 

Je nakonec možné, že Prokopiovi vadil právě onen drobný rozdíl mezi nákrčníkem 

(latinsky torques, řecky μανιάκιον) a náhrdelníkem (řecky στρεπτός, ačkoliv pro náhrdelník je 

možné použít i předchozí označení). Stejně tak mohlo Prokopiovi vadit, že si pro sebe tuto 

část korunovace uzurpovali senátoři a „civilní“ povstalci, protože korunovaci nákrčníkem 

prováděli ve všech předcházejících případech vojáci. Ačkoliv se nám rozdíl mezi oběma 

předměty může zdát nepodstatný, nesmíme zapomínat, že korunovace byla hluboce 

symbolickým obřadem, v němž hrál každý detail zásadní roli.132 Tyto detaily byly v očích 

Byzantinců pro dvorský ceremoniál natolik důležité, že nešetřili námahou na jejich pečlivé 

zaznamenání. Nikoliv však proto, aby během daného obřadu nedošlo k nežádoucím změnám, 

ale aby bylo možné vybrat pro danou příležitost tu nejvhodnější variantu rituálu. 

                                               
131 Marcellinus Comes, Annales, The Chronicle of Marcellinus: A Translation and Commentary, ed. B. Croke, 

Oxford 1995, s. 34.: „[..] dum de foro Hypatius sceleratorum comitum manibus torque redimitus aureo [...]“

132 M. McCORMICK, Analyzing Imperial Ceremonies, s. 19.
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2.7 Korunovace Justina II. – utajené posuny

Po Justiniánově smrti byl k vládě povolán jeho synovec Justin. Nového panovníka 

údajně předurčil sám Justinián I., který jej měl označit na smrtelném loži za svého 

nástupce.133 Situace však byla o něco komplikovanější. Budoucí císař měl konkurenta ve 

svém jmenovci Justinovi, synovi byzantského generála Germana, který byl bratrancem 

zesnulého císaře. Germanův syn Justin se již roku 540 stal konzulem a v následujících letech 

úspěšně vedl byzantská vojska v Lazice a na Dunaji.134 Budoucí císař měl oproti němu

komplikovanější postavení. Přestože získal titul kuropalata, neměl žádné vojenské zkušenosti 

jako on. Zatímco se jeho sok mohl opřít o popularitu svého zesnulého otce,135 o Justinově otci 

Dulcidiovi není známo nic kromě jeho jména.136 To ale neznamená, že by na své straně neměl 

žádné podporovatele – rozhodně se mohl spolehnout na svou matku Vigilantii, Justiniánovu 

sestru, a především na svou manželku Sofii, která krátce po Justinově nástupu na trůn získala 

významné postavení, aktivně se podílela na vládě a v pozdější době, kdy její muž pozbyl 

rozumu, se dokonce stala regentkou. Svou rozhodnost však prokázala již dříve – právě 

v době, kdy pomáhala Justinovi při nástupu na trůn.137

Při rozboru Justinovy korunovace se již nemůžeme obrátit na Patrikiovo dílo, které 

nám zprostředkoval Konstantin VII., ale máme k dipozici téměř stejně bohatý zdroj informací 

– panegyrik In Laudem Iustini Augusti Minoris, jehož autorem je Flavius Cresconius 

Corippus, jeden z posledních latinsky píšících autorů rané Byzance. Jeho dílo tvoří čtyři 

knihy, z nichž první tři popisují poměrně podrobně právě Justinův nástup na císařský trůn. 

Corippův popis, který byl pravděpodobně určen k přednesu před vzdělaným publikem,138 je 

poměrně realistický a lze předpokládat, že Corippus byl svědkem všech událostí, o nichž 

vypráví. Přestože si za svůj model bere především Claudiana a jeho panegyriky věnované 

Honoriovým a Stilichonovým konzulátům, jeho dílo je zároveň prostoupeno křesťanskou 

symbolikou. V jistém smyslu je na něj možné nahlížet také jako na první příklad typicky 

byzantského žánru ekfrasis, jehož cílem byl co nejvyumělkovanější popis budov, prostor a 

událostí. 

                                               
133 Corippus, In Laudem I.45, s. 135.

134 J. SHEPARD, The Cambridge History of the Byzantine Empire, Cambridge 2008, s. 106.

135 J. W. BARKER, Justinian and the Later Roman Empire, St. Paul 1966, s. 162.

136 A. H. M. JONES – J. R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire 2, s. 1165.

137 Evagrios Scholastikos, Ekklesiastike Historia V. 3., ed. J. Bidez, London 1898, s. 197.

138 Corippus, In Laudem, s. 4.
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Zároveň je však zapotřebí brát tento panegyrik s ještě větším odstupem než u ostatních 

narativních pramenů. Corippovo dílo je velice cenné, ale oproti Patrikiovým záznamům, které 

byly zamýšlené jako oficiální, mělo především ospravedlnit Justinův nástup na trůn a oslavit 

nového císaře. Některé pasáže (například Justinovo okázalé truchlení nad mrtvým tělem jeho 

strýce) měly čistě propagandistickou úlohu a jejich hodnota je pro účel našeho zkoumání 

velice malá. Corippus je však jediný, kdo se věnuje vnitřním procesům Justinovy korunovace, 

a nemáme možnost srovnat jeho dílo s nějakým dalším svědectvím.

Justinův nástup na trůn v roce 565 začal podle Corippa ještě téže noci, kdy zemřel 

Justinián I. Budoucímu císaři se měla ve snu zjevit Panna Marie, která mu sdělila, že jeho 

strýc zemřel a on se má stát novým panovníkem. Její slova zakrátko potvrdilo klepání na 

dveře ložnice, za nimiž čekali senátoři se zprávou, že Justinián zemřel. Před Justina poté 

předstoupil Callinicus, praepositus sacri cubiculi, a začal ho přesvědčovat, že by se měl vlády 

ujmout právě on, protože spravoval říši již na sklonku strýcova života (zajímavá je především 

Callinicova zmínka, že Justin byl Justiniánovi „roven zodpovědností, lišící se pouze tím, že 

nenosil diadém“139). Justin sice skutečně zastával poměrně významnou dvorskou hodnost, ale 

nepochybně nevládl místo Justiniána, který pevně držel otěže vlády až do své smrti.140 Na 

první snahu senátorů zareagoval Justin výrazně odmítavě a podivil se, proč reagují tak zbrkle, 

protože svět neztratil pouze vládce, ale i otce. Tato řečnická figura je zároveň prvním

výrazným paradoxem Corippova díla – autor se sice snaží vykreslit Justina jako uctivého 

nástupce oddaného odkazu svého předchůdce, ale jak se ukáže později, musí přiznávat ty 

z Justinových kroků, které šly výrazně proti Justiniánově politice.

Dalšímu přesvědčování již Justin podlehl a nechal se odvést do císařského paláce, kde

bylo všechno připraveno k nadcházejícímu obřadu. Justina při vstupu přivítali příslušníci 

excubitorů a především jejich velitel Tiberios, o němž ještě později uslyšíme. Tiberios dal 

před Justinovým příchodem zabarikádovat všechny vstupy do paláce až na jeden, přes nějž 

vstoupil Justin se svou manželkou. Oba se následně vydali k márám, na nichž již bylo uložené 

Justiniánovo tělo. Po dlouhém nářku, s nímž se Justin i Sofia s Justiniánem rozloučili, začaly 

                                               
139 Corippus, In Laudem I.145, s. 90.

140 J. MOORHEAD, Western Approaches (500–600), in: The Cambridge History of the Byzantine Empire, s. 

212.
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přípravy k samotné korunovaci. Přestože byl palác uzavřený, městem se již šířily zvěsti o 

císařově smrti a obyvatelé se začali shromažďovat v hippodromu, kde očekávali další dění.

Justin i Sofia se před samotnou korunovací podle Corippa vydali do kostelů poblíž 

paláce, aby se přimluvili za svou šťastnou vládu. Po jejich návratu již bylo možné začít 

s obřadem, k němuž se shromáždili všichni obyvatelé paláce. Císař se nejprve převlékl do 

oděvu, který se k tomuto účelu hodil nejlépe. „Oblékl se v pozlacené roucho, v němž celý 

svítil bílou barvou a vydával záři, jíž rozptyloval temné stíny, ačkoliv se na obloze ještě 

neobjevilo žádné světlo. Jeho lýtka zdobila jasně červená obuv a nohy červené stužky 

z parthské kůže barvené kampánskou červení, lepší než krvavě rudé růže proslavené svou

barvou, a vybrané díky své měkkosti pro královské nohy, jimiž vítězní římští císařové

zadupávají podrobené krále a krotí barbarské krky. Pouze římští císařové, pod jejichž 

chodidly teče krev, mohou nosit tento oděv. Každé z jeho tajemství má svůj hluboký smysl.“141

Je zřejmé, že Corippus si byl vědom symbolického významu každého detailu spojeného

s císařským ceremoniálem. Vítězná symbolika oděvu mu zároveň usnadnila hlavní cíl 

panegyriku – vytvořit obraz panovníka, s jehož nástupem na trůn nastává nová éra prosperity 

a úspěchů. Kromě stříbrného roucha doplňoval Justinův oděv purpurový chlamys prošívaný 

zlatem, který mu na rameni přidržovala zlatá fibula, ukořistěná Belisariem během tažení proti 

Vandalům. 

Poté co se císař převlékl, nastala skutečná korunovace. „Jeho vládu ohlásil kroužek 

posvátného zlata, který mu Armatus položil na krk. Toto udělal třikrát, třikrát vztáhl 

k Justinovi ruku s ozdobou a řekl: ‚Svěřuji ti, Justine, císařskou hodnost.‘ [...] Čtyři vybraní 

mladí muži poté zvedají velký kruhový štít a Justin na něj stoupá za pomoci svých pobočníků, 

přímý jako písmeno svého jména, které nikdy neuhýbá od svého pevného významu.“142 Je tedy 

zřejmé, že obřad vyzvedávání na štít a posazování nákrčníku (který byl tentokrát zřejmě 

                                               
141 Corippus, In Laudem II.145, s. 90.: „Egreditur, tunicaque pios inducitur artus, aurata se veste tegens, qua 

candidus omnis enituit lumenque dedit, fuscasque removit aetherea nondum prolata luce tenebras. purpureo 

surae resonant fulgente cothurno, cruraque puniceis induxit regia vinclis, Parthica Campano dederant quae 

vellera fuco, sanguineis praelata rosis, laudata rubore, lectaque pro sacris, tactu mollissima, plantis, quis solet 

edomitos victor calcare tyrannos Romanus princeps et barbara colla domare. Augustis solis hoc cultu competit 

uti, sub quorum est pedibus regum cruor: omne profecto mysterium certa rerum ratione probatur.“

142 Corippus, In Laudem II.130-133, s. 90.: „Armati manibus sacrati circulus auri impositus collo imperium 

sublime dicavit; quod faciens ter, ter dextram cum munere tendens. ‚Augusti, lustiue, locum tibi confero‘ dixit.“
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použit k účelu, k němuž byl zamýšlen) zůstal zachován i v tomto případě. O Armatově143

pozici nebo životě nemáme žádné bližší informace, ale vzhledem k tomu, že pokládání 

nákrčníku obvykle prováděl kampiduktor, lze předpokládat, že Armatus sloužil ve vojsku. 

Výše citovaná pasáž může zároveň sloužit jako opora pro hypotézu, kterou jsme spojili 

s korunovací Justiniána I., totiž že její součástí bylo i pokládání nákrčníku, o němž se

Patrikios nezmínil. Tehdejší korunovace se také odehrála v císařském paláci, ovšem za zcela 

jiných okolností.

Druhá část korunovace, která následovala po pokládání nákrčníku, se také odvíjela

podle zavedených zvyklostí. Při bližším pohledu je ale zřejmé, že její celkové vyznění je 

mírně odlišné. „Když viděl, že vše bylo vykonáno podle zvyklostí předků, největší z biskupů, 

Ioannes kmetského věku, vestoje požehnal, v modlitbách požádal Pána nebes, aby posvětil 

hlavu císaře svatým diadémem a s radostí mu položil korunu na temeno.“144 Pokud si 

odmyslíme Corippovo květnaté vyjadřování, naskýtá se nám pohled na akt, který se již začíná 

blížit korunovaci v takové formě, jak si ji obvykle představujeme. Ioannes zde již neasistuje 

při pouhém mutatio vestis v nejobecnějším slova smyslu, ale účastní se korunovace jako jeden 

ze stěžejních činitelů. K tomuto vývoji směřovaly již předchozí korunovace: Justinovi I. 

položil patriarcha diadém na hlavu v císařské lóži hippodromu, byť tam byl císař chráněn štíty 

okolo stojících vojáků. Patrikiův popis korunovace jeho synovce Justiniána dále zdůraznil 

patriarchovu roli, k níž přibyla modlitba a požehnání. V Corippově podání se z pokládání 

diadému patriarchovou rukou během korunovace Justina II. stal ústřední bod celého obřadu. 

V souvislosti s ním nedošlo k žádnému převlékání – císař si oblékl chlamys a bílý háv ještě 

předtím, než ho Armatus prohlásil císařem. Zároveň je na místě poznamenat, že přítomní 

senátoři a palácoví úředníci začali provolávat císaři slávu teprve poté, co patriarcha položil 

Justinovi na hlavu diadém. Obě skupiny v tomto případě pravděpodobně zastoupily roli démů, 

které při „obvyklé“ korunovaci veřejně aklamovaly císaře v hippodromu.

Ústáleným schématem korunovace se řídily i další části obřadu, byť v prostorově 

menším měřítku, než kdyby se odehrával na veřejnosti. „Císař po korunovaci vystoupil 

k trůnu předků, udělal svaté znamení kříže, usadil se a se zvednutou volnou rukou začal 

                                               
143 A. H. M. JONES – J. R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire 3, s. 120.

144 Corippus, In Laudem II.159-164, s. 97.: „Postquam cuncta videt ritu perfecta priorum pontificum summus 

plenaque aetate venustus, adstautem benedixit eum; caelique potentem exorans dominum sacro diademate iussit 

Augustum sancire caput, summoque coronam imponeus apici feliciter.“
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v přítomnosti celého senátu zbožně hovořit.“145 Stejně obvykle postupovali císařové

korunovaní v hippodromu. Při pohledu na tuto krátkou pasáž se nabízí další otázka: Jaký měl 

pro Corippa význam samotný termín „korunovace“? Z výše zmíněných indicií lze usuzovat, 

že autor panegyriku spatřoval v pokládání nákrčníku Armatem a poté pokládání diadému 

patriarchou dva její konstitutivní akty. Zvýšenou váhu však přikládal druhému z nich. Diadém 

zaujímá význačné místo hned v několika pasážích Corippova díla a během úvodního projevu 

před senátory zdůraznil jeho význam v básníkově podání i Justin: „Bůh, který vládne všem 

královstvím, nám předal říši našich předků a diadém našeho otce a jako stvořitel všeho nám 

svěřil do péče vládu, kterou sám stvořil.“146 Diadém společně s chlamysem tvořil 

nejviditelnější součást císařských insignií a nejvýmluvněji symbolizoval nadřazené postavení 

císaře. Jeho zdůrazňování může zároveň souviset s pokračujícím přejímáním orientálních 

zvyklostí, které se odehrávalo během neustálých střetů Byzance s Persií.147

Císař následně přednesl z trůnu projev, v němž především vyjádřil úctu přítomným 

senátorům, kterým vděčil za podporu při nástupu k vládě. Zároveň je vybídl, aby se stali 

neochvějnými vzory spravedlnosti a pomáhali mu při správě říše. Když před ním senátoři 

vykonali proskynezi, císař se v jejich doprovodu odebral do hippodromu, kde na něj již čekali 

zástupci démů, kteří organizovali veřejnou aklamaci, a tisíce obyvatel Konstantinopole. Justin 

se usadil na trůn umístěný v lóži a prostřednictvím mluvčích přislíbil mírnou vládu a 

dodržování zákonů. Největší ohlas shromážděných vyvolalo oznámení, že se nový císař 

chystá obnovit konzulský úřad, který byl naposledy obsazen v roce 541 za vlády jeho strýce.

Císař poté podle Corippa vykonal dva další akty. Nejprve vyslechl proud prosebníků, 

kteří ho přišli žádat, aby jim uhradil půjčky, jež si na nich vynutil jeho předchůdce. Justin se 

dal pohnout jejich žádostmi, nařídil svým komořím, aby přinesli soukromé pokladny, a 

vyplatil z nich všechny Justiniánovy dluhy, načež zničil přinesené směnky. Posléze se dal 

pohnout k podobně štědrému kroku, když vyslechl žádosti obyvatelek města o osvobození 

jejich synů, kteří byli uvězněni za nejrůznější přečiny. Justin se jim rozhodl poskytnout 

amnestii ve víře, že když provinilcům odpustí, odčiní tím jejich zločiny. Corippus sice 

nezmiňuje rozsah amnestie (nevíme, zda šlo o všeobecné odpuštění, nebo zda z něj byly 
                                               
145 Corippus, In Laudem II.175-178, s. 97.: „Ipse coronatus solium conscendit avitum, atque crucis faciens 

signum venerabile sedit; erectaque manu, cuncto praesente senatu, ore pio sic orsus ait.“

146 Corippus, In Laudem II.175-178, s. 97.: „Super omnia regnans regiia deus regnum nobis concessit avitum, et 

patrium diadema dedit, curasque regendi imposuit rerum genitor, quas ipse creavit.“

147 K. LOEWENSTEIN, The Governance of Rome, s. 60.
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vyňaty určité zločiny), ale v závěru druhé knihy přiznává, že cílem obou kroků bylo získat 

popularitu pro nového panovníka. Tato snaha byla pochopitelná – Justin II. byl korunován a 

prohlášen císařem v paláci bez sebemenšího, byť třeba jen symbolického souhlasu lidu, takže 

když později předstoupil před shromážděné obyvatele Konstantinopole, mohlo mu pomoci, 

když tento fait accompli zmírní populistickými kroky. Protože však podobné činy nejsou 

zmíněné u korunovace žádného jiného císaře (Patrikios se věnoval pouze procedurální stránce 

všech výše popsaných korunovací), nemůžeme soudit, zda šlo o obvyklý akt, nebo zda byl 

Justin II. v tomto ohledu mimořádný populista. 

Při pohledu na Justinovu korunovaci jako celek je zřejmé, že všechny zásadní prvky 

zůstaly zachovány. To však neplatí o důrazu, který na ně byl kladen. Císař se převlékl ještě 

před samotným pokládáním nákrčníku, které bylo nutné přizpůsobit neobvyklým podmínkám 

korunovace, především vybrat někoho jiného místo kampiduktora kopiníků, který ho obvykle 

prováděl. Větší důraz byl oproti minulým korunovacím kladen na pokládání diadému 

patriarchou, které završilo celý rituál. Vysvětlení této změny můžeme hledat v samotných 

podmínkách korunovace – obřad se odehrával v paláci pouze za přítomnosti senátorů, úzkého 

kruhu palácové gardy a patriarchy. Tyto tři skupiny sice vystupovaly také během minulých 

korunovací, ale v případě uvedení Justina II. na trůn se jí účastnily pouze ony a nikdo jiný.

Jelikož se nový císař fakticky nemohl opírat o schválení lidem v hippodromu (to formálně 

přišlo až později), ani armádou přítomnou v hlavním městě (tu mohla zastupovat palácová 

garda, která sice představovala stěžejní element při rozhodování o následníkovi trůnu, ale 

nemohla zastat všechny ceremoniální kroky, které byly obvykle vyhrazeny řadovým 

jednotkám), je možné, že zdůraznění role patriarchy mělo za cíl vynahradit tento deficit. Smrt 

Justiniána I. navíc přišla poměrně nevhod – císař zemřel v noci ze 14. na 15. listopad 565, ale 

do nejbližšího velkého církevního svátku, Vstupu přesvaté Bohorodičky do chrámu, zbýval 

ještě týden.148 Patriarchova přítomnost a jeho důležitá role během korunovace mohly 

vynahradit skutečnost, že obřad se odehrál v naprosto všední den, na který nepřipadal žádný 

důležitý svátek. 

                                               
148 E. PANOU, Mary’s parents in homilies before and after James Kokkinobaphos, in: 42nd Symposium of 

Byzantine Studies, King’s College, London and Courtauld Institute, Farnham 2013, s. 337.
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2.8 Korunovace Tiberia II. – dvojí povýšení

Korunovace dalších císařů jsou doložené pouze fragmentárně. Zatímco u Justina a 

jeho předchůdců jsme se mohli opřít o oficiální záznamy, případně o dílo, které si vytklo 

korunovaci jako hlavní námět, aklamacím nástupců Justina II. se již nikdo do takové hloubky 

nevěnoval. Pokud chceme získat informace o způsobu, jakým byli uvedeni na trůn, musíme se 

obrátit na klasická dějepisná díla.

Justin II. byl od druhé poloviny své vlády sužován občasnými záchvaty šílenství, které 

během roku 574 vyústily v panovníkovo naprosté psychické zhroucení. Císařovně Sofii se ho 

však podařilo přesvědčit, aby jmenoval spolucísaře, který by řídil vládu místo něj (Justin si 

měl udržet nejvyšší císařskou hodnost a formálně zůstat panovníkem). Při výběru spolucísaře 

se Justin rozhodl ignorovat své příbuzné – především Baduaria,149 manžela své dcery Arabie –

a povýšit Tiberia, svého dlouholetého přítele a někdejšího velitele palácové gardy, který v té 

době sloužil jako magister utriusque militiae s pověřením pro jednání s Avary. Zároveň to byl 

jeden z vůbec posledních císařových samostatných činů. Justin II. sice dokázal během 

následujících let ještě několikrát ovládnout svou mysl natolik, aby se mohl vložit do řízení 

státu, ale nikdy už nejednal sám a vždy pouze radil Tiberiovi. 

Nástup Justinova blízkého spojence a důvěrníka je zajímavý i z toho důvodu, že se 

odehrál ve dvou krocích; nejprve ho Justin II. prohlásil caesarem (fakticky se však 

předpokládalo, že Justinovo nadřazené postavení bude spíše formální) a teprve po císařově

smrti se Tiberios II. stal samostatným panovníkem.

Tiberiovo prohlášení caesarem popisují tři autoři – Theofanes, Evagrios Scholastikos 

a Ioannes z Efezu. Theofanova verze, která je výrazně pozdější a čerpala z obou výše 

zmíněných autorů, je zároveň nejméně spolehlivá. Theofanes sice využíval díla dřívějších 

dějepisců, někdy dokonce natolik důsledně, že si jeho kronika na řadě míst protiřečí, ale 

například Justinův projev při jmenování Tiberia caesarem, které proběhlo roku 574, přesunul 

do doby těsně před Justinovou smrtí v roce 578. Samotný projev je ale zaznamenán věrně a 

později nám poslouží k ilustraci nového prvku v nazírání na císařskou moc. Pokud však jde o

průběh Tiberiova jmenování (ačkoliv byl prohlášen pouze caesarem, fakticky šlo o povýšení 

na Justinova spoluvládce), musíme se obrátit na zbývající dva prameny. Podívejme se tedy 

                                               
149 A. H. M. JONES – J. R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire 3, s. 166.
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nejprve na Evagria, jehož dílo nám spolehlivě posloužilo již dříve. „Justin mezitím na Sofiino 

naléhání jmenoval Tiberia caesarem a při tomto prohlášení mluvil tak, že se jeho slova 

nedala srovnávat s žádnými jinými v dějinách, ať již dávných a nebo současných, protože 

milostivý Bůh mu poskytl jak příležitost přiznat své chyby, tak možnost navrhnout dobrá 

opatření pro budoucí prospěch státu. Neboť poté, co se patriarcha Ioannes, o němž jsme již 

hovořili, jeho doprovod, úřední hodnostáři a ti, kdo měli vojenskou službu kolem paláce, 

shromáždili na otevřeném nádvoří, kde se takovéto události podle starodávného zvyku 

odehrávají, Justin oblékl Tiberia do císařského oděvu a nasadil mu plášť.“150 Podobně 

popisuje Tiberiovo jmenování i Ioannes z Efezu. „Poté co ho tedy Justin předvolal a 

slavnostně mu předal císařský oděv a insignie, se vedle něj podle jeho vlastních slov objevil 

anděl a diktoval mu do ucha slova, která měl sdělit caesaru Tiberiovi. [...] Nakonec Justin 

nechal zvednout ze země plačícího Tiberia, který k němu mluvil řečí přerušovanou nářkem,

oblékl mu oděv, insignie a odznaky císařské moci a oznámil: ‚Od této chvíle budeš znám jako 

Konstantin, neboť tvá vláda obnoví říši velkého Konstantina.‘“151

Oba autoři jsou tedy zajedno v tom, že hlavní úlohu při Tiberiově jmenování caesarem

hrál Justin II. Patriarcha, hodnostáři a vojáci sloužící v paláci se účastnili celého aktu jenom

jako obecenstvo, jehož přítomnost měla pouze potvrzující, nikoliv rozhodující roli. V případě 

Tiberiova jmenování caesarem se tedy nabízí zřejmá paralela s Patrikiovým popisem 

korunovace spolucísařů jako byli Leon II. a Zeno. Lze sice namítnout, že Tiberios byl 

jmenován pouze caesarem a nikoliv augustem, ale jak je patrné z výše uvedených citací, které 

zmiňují předávání nejvyšších panovnických insignií, s Tiberiem se počítalo jako se 

samostatným vládcem. Ačkoliv Tiberios získal fakticky suverénní postavení, které dokazuje 

například samostatné vyjednávání příměří s Peršany po neúspěšné válce, jež se táhla od roku 

572,152 zůstala mu nižší panovnická hodnost. Zasloužila se o to pravděpodobně císařovna 

Sofie, která se mohla bát ztráty svého privilegovaného postavení, jemuž se těšila za vlády 

                                               
150 Evagrios Scholastikos, Ekklesiastike Historia V. 13, s. 130.: „᾿Εν τοσούτῳ δὲ Καίσαρα Τιβέριον βουλεύμασι 

Σοφίας Ἰουστῖνος ἀναγορεύει, τοιαῦτα κατὰ τὴν ἀνάρρησιν ἐπιφθεγξάμενος ἃ πᾶσαν ἐκβέβηκε παλαιάν τε καὶ νεάν 

ἱστορίαν, τοῦ φιλανθρώπου θεοῦ ἐνδόντος καιρὸν Ἰουστίνῳ τάς τε οἰκείας ἐξειπεῖν ἁμαρτίας τά τε χρηστὰ 

εἰσηγήσασθαι ὑπὲρ τοῦ τῇ πολιτείᾳ συνοίσοντος. Αθροισθέντων γὰρ ἐν τῇ ὑπαίθρῳ αὐλῇ, ἔνθα παλαιὸν ἔθος λέγει 

τὰ τοιαῦτα γίνεσθαι, τοῦ τε ἀρχιερέως Ἰωάννου, οὗ πρόσθεν ἐμνήσθμεν, καὶ τῶν ἀμφ' αὐτὸν τῶν τε ἐν ἀχιώσεσι 

τελούντων καὶ τῶν περὶ τὴν αὐλὴν στρατευομένων, τὸν βασιλικὸν χιτῶνα ἐνδιδύσκων Τιβέριον καὶ τὴν χλαῖναν 

περιτιθείς.“

151 Ioannes z Efezu, s. 172-175.

152 W. TREADGOLD, A History of Byzantine State and Society, s. 224.
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svého manžela. Přestože to byla ona, kdo Justina přesvědčil ke jmenování Tiberia 

spolucísařem, zakázala caesarovi přivést do paláce jeho tehdejší manželku Ino.153

Tiberiova proklamace caesarem přinesla i další, na první pohled nepříliš významnou 

inovaci, která však výmluvně dokazuje posuny ve vnímání zdroje císařské moci. Během 

proslovu zaznamenaného Theofylaktem Simokattou, od něhož jej opsal Theofanes, totiž 

Justin II. údajně prohlásil: „Hleď, to Bůh tě poctil. To Bůh ti přiznal tento oděv, nikoliv já. Cti 

ho, aby se i tobě dostalo úcty.“154 Pokud Justin tato slova skutečně pronesl, jde o výrazný 

odklon od aklamace ve jménu senátu, paláce, lidu a vojska, která byla typická pro 

předcházející obřady. Císařova slova měla být sice inspirována andělem, který mu je 

našeptával, ale Simokattes by je jen těžko použil, pokud by nevyjadřovala skutečný pohled na 

způsob předání císařské moci. Důraz na božský původ vlády, kterou Justin předal Tiberiovi, 

zároveň může podporovat myšlenku, že nový caesar byl ve skutečnosti považován za 

samostatného vládce. Podle Theofylakta Simokatty dokonce Tiberios vyslal po svém 

jmenování poselstvo do Persie, které mělo na šáhově dvoře oznámit změnu poměrů

v Konstantinopoli.155

Hodnost caesara znamenala, že nejpozději po Justinově smrti měla být Tiberiovi 

přiznána nejvyšší panovnická hodnost augusta. K tomuto aktu došlo v roce 578, jen několik 

dní před Justinovou smrtí. Zatímco u Tiberiova jmenování caesarem jsme se mohli 

spolehnout na poměrně důkladný popis Justinových aktů v několika pramenech, u Tiberiovy 

korunovace augustem tuto možnost nemáme. Stručně se o ní zmiňuje Theofanes, který 

prohlašuje: „Tohoto roku v měsíci říjnu, ve dvanácté indikci, se stal Tiberios císařem, byvše

předtím korunován patriarchou Eutychiem, jak již bylo zmíněno.“156 Podrobnější rozbor 

tohoto tvrzení dokáže, že Theofanes se dopustil hned několika chyb. Začněme u informace o 

patriarchovi Eutychiovi. Přes výše uvedené prohlášení se o něm Theofanes nikde nezmiňuje, 

a to ani v souvislosti s Tiberiovým jmenováním caesarem, které se uskutečnilo v roce 574 

(Theofanes ho chybně datuje do roku 578). Patriarcha se jmenování sice zúčastnil, ale nebyl 

hlavním aktérem dění. Konstantinopolským patriarchou navíc v roce 574 nebyl Eutychios, ale 

                                               
153 A. LOUTH, Justinian and His Legacy, in: The Cambridge History of the Byzantine Empire, s. 125.

154 Theofylaktos Simokattes, Historia III. 11. 8, s. 136.: „Tοῦτο τὸ σχῆμα ὁ θεός σοι δίδωσιν, οὐκ ἐγώ. τίμησον 

αὐτό, ἵνα καὶ τιμηθῇς ὑπ' αὐτοῦ.“

155 Theofylaktos Simokattes, Historia III. 12. 2, s. 138.

156 Theofanes, Chronografia AM 6071, s. 385.: „Τούτῳ τῷ ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίῳ ἰνδικτιῶνι ιβ' ἐβασίλευσε 

Τιβέριος στεφθεὶς ὑπὸ Εὐτυχίου πατριάρχου, ὡς προλέλεκται.“
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Ioannes Scholastikos. Theofanovo svévolné nakládání s informacemi nás však může navést 

k výrazně spolehlivějšímu zdroji – již zmíněnému Ioannovi z Efezu, který byl Tiberiovým 

současníkem. Jeho popis je sice rovněž stručný, ale ve srovnání s Theofanovým nepochybně 

spolehlivější. „Poté co zemřel Justin, který před smrtí předal Tiberiovi císařskou korunu, jak 

jsme již zmínili, požádal Tiberios, aby k němu přivedli jeho ženu a ona s ním mohla sdílet 

vládu.“157

Ioannes z Efezu, z něhož Theofanes čerpal, tedy vyvrací jeho tvrzení o korunovaci 

patriarchou. Novému císaři ve skutečnosti předal vládu sám Justin II., a to pravděpodobně 

stejným způsobem, jako to udělal jeho jmenovec Justin I. s Justiniánem I. v roce 527. 

Theofanova zmínka o Eutychiovi se tedy opět může vztahovat k patriarchově přítomnosti 

během obřadu, ale nikoliv k roli, kterou během něj hrál. O něco dále, v pasáži věnované 

náboženské politice nového císaře, se dozvídáme i o událostech, které následovaly těsně po 

korunovaci. „Když mu byla několik dní před Justinovou smrtí slavnostně předána koruna, 

[Tiberios] okamžitě zamířil s procesím do velkého konstantinopolského chrámu, aby se zde 

pomodlil. Ze všech koutů města se na něj při tom přišli podívat obyvatelé a cizinci, kterých 

bylo nepočítaně. Po obvyklém volání na jeho počest však začali pokřikovat: ‚Pryč s kostmi 

ariánů! Pryč s kostmi všech kacířů a pohanů! Ať prospívá křesťanská víra!‘ Tyto pobuřující 

výkřiky ho velice hnětly, ale nic neřekl, protože byl pohroužený do modliteb. Když pak 

věnoval kostelu obvyklé dary po nástupu na trůn, vrátil se do paláce.“ 158

Z Ioannových slov je možné odvodit, že se korunovace ani v tomto případě neodehrála

v chrámu (velkým konstantinopolským chrámem je nepochybně myšlena katedrála Hagia 

Sofia, tou dobou již úplně dokončená po několika rekonstrukcích). Do něj císař zamířil teprve 

po korunovaci. Theofanes navíc připojil informaci o dalších Tiberiových krocích těsně po 

obřadu. „Když se stal císařem, démy v hippodromu začaly volat: ‚Dej nám poznat, dej nám 

poznat augustu Římanů.‘ Tiberios poslal zprávu říkající: ‚Jak se jmenuje chrám, který stojí 

naproti Dagistheovým veřejným lázním? Takové je totiž jméno augusty.‘ Démy odpověděly: 

‚Anastasie augusto, tu vincas. Zachovej, ó Pane, ty, které jsi vyvolil k vládě.‘“159 Tytéž kroky 

                                               
157 Ioannes z Efezu III. 9, ed. R. P. Smith, Oxford 1860, s. 181.

158 Ioannes z Efezu III. 13, ed. R. P. Smith, Oxford 1860, s. 188.

159 Theofanes, Chronografia AM 6072, s. 385.: „Bασιελεύσαντος δὲ αὐτοῦ ἔκραξαν τὰ μέρη ἐπὶ τῆς ἱπποδρομίας. 

Ἴδω, ἴδω τὴν αὐγοῦσταν Ῥωμαίων. Ὁ δὲ ἔπεμψε μανδάτον λέγων· ἡ ἄντικρυς τοῦ δημοσίου λουτροῦ Δαγιστέως, ἡ 

τις ὀνομάζεται ἐκλλησία, ὁμώνυμός ἐστιν ἡ αὐγοῦστα. καὶ ἔκραξαν τὰ μέρη· Ἀναστασία αὐγοῦστα, τοῦ βίκας. 

σῶσον, κύριε οὕς ἐκέλευσας βασιλεύειν.“
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popisuje Theodosios z Melitene, který však tvrdí, že císař zamířil do hippodromu osobně.160

Nastává tedy problém s určením chronologie událostí, které se pojily s Tiberiovou 

korunovací. Nejdříve nepochybně došlo k předávání císařských insignií – Ioannes sice píše 

pouze o koruně, ale jak uvidíme později, Tiberiovi byl pravděpodobně předán i purpurový 

plášť a další insignie. Kam však poté odešel – do chrámu, či do hippodromu? Ioannes tvrdí, že 

se Tiberios vydal do kostela okamžitě po předání insignií. Theofanes a Theodosius se o 

žádném procesí nezmiňují a císařovu návštěvu hippodromu kladou hned za akt, při němž se 

Tiberios stal císařem. Otázkou je, zda do tohoto aktu počítali i procesí do hlavního chrámu ve 

městě. Pokud ano, mohly je k tomu inspirovat dva zdroje. Prvním byl Corippův panegyrik, 

v němž se básník zmiňuje o návštěvě chrámů, kterou uskutečnili před samotnou korunovací 

Justin II. a jeho manželka Sofia. Ještě pravděpodobnějším zdrojem inspirace mohlo být dílo 

Petra Patrikia, které bylo určeno pro potřeby nových panovníků a mělo jim pomoct při výběru 

nejvhodnějšího korunovačního obřadu. K této domněnce svádí především Tiberiovo procesí 

do katedrály a věnování darů tamním kněžím v závěru korunovace. Obojí se téměř ve všech 

ohledech shoduje s Patrikiovým popisem aklamace Leona I. v roce 457. Na rozdíl od něj 

Tiberios nebyl provolán císařem za městskými hradbami v Hebdomonu, ale v jeho situaci by 

něco takového ani nebylo vhodné, protože mu korunu osobně předal jeho předchůdce, nikoliv 

palácová garda či senát. Pokud bylo skutečně zdrojem inspirace pro Tiberiovu korunovaci 

Patrikiovo dílo, je pravděpodobné, že císař zamířil okamžitě po korunovaci do hippodromu, 

aby ho formálně aklamovali shromáždění obyvatelé hlavního města. Procesí do chrámu se 

pak zřejmě uskutečnilo až v samotném závěru celého obřadu.

2.8 Korunovace císaře Maurikia – ve stopách předchůdců

Tiberiova samostatná vláda trvala poměrně krátce. Již čtyři roky před Justinovou smrtí 

sice vládl jako caesar, ale svého předchůdce přežil o pouhá čtyři léta. Po vzoru Justina II. se 

však rozhodl jmenovat nástupce ještě před svou předčasnou smrtí, kterou údajně způsobila

otrava během hostiny.161 Za příštího panovníka vybral se souhlasem císařovny-vdovy Sofie162

                                               
160 Theodosius z Melitene, Chronografia, ed. G. Tafel, Münich 1859, s. 95.

161 A. H. M. JONES – J. R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire 3, s. 1326.
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generála Maurikia, který stejně jako před osmi lety on sám velel armádě na východě říše, kde 

stále probíhala válka s Parthy. V zájmu upevnění pozice nového císaře a legitimizace jeho 

povýšení mu navíc dal za manželku svou dceru Konstantinu, která se po Maurikiově nástupu 

na trůn stala již třetí žijící augustou v císařském paláci.163 Kromě Konstantiny měl Tiberios 

ještě jednu dceru, Charitó, kterou provdal za patricia Germana, jenž pravděpodobně sloužil 

jako pretoriánský prefekt Illyrika.  Ioannes z Nikiû dokonce tvrdí, že to byl právě Germanos, 

kdo se měl původně stát císařem místo Maurikia, ale pokora ho přiměla odmítnout nabízenou 

poctu.164 Žádný další pramen však podobnou informaci nezmiňuje a protože se Ioannes 

z Nikiû nijak netajil negativním postojem vůči Maurikiovi, mohl si pokus o Germanovo 

jmenování císařem jednoduše vymyslet.

Obřad, během něhož byl Maurikios povýšen na augusta, se téměř ve všech zásadních 

bodech shodoval s tím, který vynesl do téže hodnosti Maurikiova předchůdce. Nejpodrobněji 

ho popsal Theofylaktos Simokattes, jehož dílo je téměř celé věnované právě Maurikiově 

nástupu na trůn, jeho vládě a jejímu násilnému konci. „Císař Tiberios byl dopraven na 

nosítkách na otevřené palácové nádvoří přiléhající k síni s mnoha lehátky v císařském sídle, k 

přeslavné vstupní síni a k nejskvostnějšímu pódiu. Dal přivést i držitele nejvyššího kněžského 

trůnu (v té době řídil cestu církve Ioannes) a shromáždil i kněžské hodnostáře, osobní gardu, 

stráže, všechny držitele správních úřadů a navíc i významné obyvatele. Sám ke shromáždění 

nepromluvil, ale vybral za císařského mluvčího Ioanna, dovedného řečníka znalého římských 

zákonů, který svou pronikavou výmluvností povýšil císařovy pokyny na úroveň náležející

panovnickému majestátu.“165 Poté císař prostřednictvím svého mluvčího pronesl poměrně 

dlouhý projev, v němž nejprve vysvětlil, že předává vládu již nyní, aby zabránil zmatkům, 

                                                                                                                                                  
162 Řehoř z Tours, Historiarum Liber X, VI. 30, ed. B. Krusch – W. Levison, Monumenta Germaniae historica –

Scriptores rerum Merovingicarum 1.1, Hannover 1951, s. 298.

163 Kromě Sofie, manželky Justina II., si tento titul zachovala i Ino-Anastasia, manželka Tiberia II., která zemřela 

jako první roku 593. Sofia zemřela teprve v roce 601 a Konstantina pravděpodobně roku 605.

164 Ioannes z Nikiû XCIV.25, s. 151.

165 Theofylaktos Simokattes, Historia I. 1.2-3, s. 31-32.: „Φοράδην γὰρ ἀχθεὶς ὁ βασιλεὺς Τιβέριος ἐπὶ τὴν 

ὕπαιθρον τῶν βασιλείων αὐλήν, ἥτις παρήνωται τῇ πολυστιβάδι τῶν ἀνακτόρων οἰκίᾳ προαυλίῳ περιφανεῖ καὶ 

περιδόξῳ τῷ προσκηνίῳ, τὸν τῆς ἱεραρχικῆς προεστῶτα καθέδρας συγκαλεσάμενος (Ἱωάννης δὲ κατ' ἐκεῖνο 

καιροῦ τοὺς τῆς ἐκκλησίας διίθυνεν οἴακας ) τόν τε τῶν ἱερῶν ἀξιομάτων συναθροισάμενος ξύλλογον, τούς τε 

δορυφόρους καὶ φύλακας, καὶ πάντας τοὺς ἐξ βασιλέως τιμὴν συντεταγμένους, ναὶ μὴν καὶ τοὺς ἐπισημοτέρους τοῦ 

δήμου, αὐτὸς μὲν οὐδέπω τοῖς ἐντυχοῦσι διείλεκται, βασιλέως δὲ γλῶτταν τὸν Ἰωάννην ἐδείκνυεν, ἄνδρα ῥήτορά τε 

δεινὸν καὶ νόμων Ῥωμαϊκῶν ἐπιστήμονα, ὅς τὰ βασιλέως προστάγματα τῷ διατόνῳ τῆς εὐγλωττίας ἐμεγαληγόρει 

βασιλικῆς μεγαλογροσύνης ἐπάξια.“
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které by mohly vypuknout po jeho smrti. Následně shrnul všechny obtíže, které působí

císařská hodnost svému držiteli, a nakonec připomněl několik hlavních zásad, jimiž by se měl 

řídit jeho nástupce. „Když císař zakončil svůj projev, zachvátil přítomné pláč; ti, kteří se 

vyznačovali přívětivou povahou, se trápili kvůli císařovu bolu, a jiné pohnul soucit alespoň 

k lítosti. Pohroma totiž působí utrpení i těm, kteří ji pouze sledují. Císař vzal korunu a dvojitý 

purpurový plášť a nasadil obojí caesarovi. Poddaní poté začali hlasitě vzdávat chválu: 

někteří žasli nad císařovou prozíravostí a obdivovali ho, jiní zase obdivovali muže, který byl 

povýšen a působil jako člověk hodný tak velkého břímě, ale všichni svorně obdivovali Boha, o 

jehož dílo šlo a který zařídil tuto šťastnou shodu.“166 Ze Simokattova popisu je zřejmé, že 

Maurikiova korunovace proběhla ve všech ohledem stejně jako Tiberiova. Panovnické

insignie, tedy diadém a purpurový plášť, dostal Maurikios přímo z rukou císaře, bez asistence 

kohokoliv dalšího. Obřadu byli sice přítomni patriarcha, církevní hodnostáři, členové 

palácové gardy a nejvyšší státní úředníci, ale všichni měli pouze úlohu svědků a kteří nijak 

nezasahovali do císařova rozhodnutí. Shodný popis obřadu najdeme i v Theofanově kronice, 

která taktéž nezmiňuje žádnou korunovaci patriarchou.167

Za touto shodou může stát skutečnost, že Theofanes použil jako zdroj pro popis tohoto

období právě Simokattovo dílo. Pro tuto domněnku svědčí jak detailnost Theofanova popisu, 

tak i umístění obřadu do prostoru tribunálu v císařském paláci, kam ho situoval i Theofylaktos 

Simokattes. Chronikon Paschale, sestavená za vlády císaře Herakleia, totiž umístila obřad do 

tribunálu, který se nacházel v Hebdomonu za městskými hradbami.168 Ať již Tiberios zemřel 

a jmenoval svého nástupce kdekoliv, oba tribunály byly tradičními místy pro proklamaci 

nových císařů – v Hebdomonu byli aklamováni Leon I. a Basiliskos a v císařském paláci 

většina ostatních císařů tehdejší doby. Aklamace v Hebdomonu sice patřily spíše minulosti, 

                                               
166 Theofylaktos Simokattes, Historia I. 1.21-22, s. 35-36.: „Ὅιε τοίνυν τὰ τῆς διαλέξεως ἐπερατοῦτο τῷ 

αὐτοκράτορι, πολὺ τοῖς θεαταῖς τὸ δάκρυν ἐπεκύμαινε, τῶν μὲν ἀνιωμένων ἐπὶ τῷ πάθει, παρ' οἷς καὶ τὰ τῆς 

εὐνοίας ἦν λιπαρώτερα, ἄλλων δὲ κατακηλουμένον ἐπὶ τῷ οἴκτῳ διὰ τῆς συμπαθείας. Φιλεῖ γὰρ ἡ συμφορὰ καὶ τῷ 

θεατῇ μεταδιδόναι τοῦ πάθους. τὴν στεφάνην δὲ ὁ βασιλεὺς ἀράμενος, τήν τε πορφυρᾶν διπλοΐδα, ἀμπεῖχε τὸν 

Καίσαρα. Διεχεῖτο δὲ πολλὴ ταῖς εὐφημίαις παρὰ τῶν ὑπηκόων βοή. Ἔνιοι γὰρ τὸν προστησάμενον ἀπεθαυμάζον, 

ἀγάμενοι τῆς εὐβουλίας τὸν αὐτοκράτορα, ἕτεροι τὸν ἀναρρηθέντα καὶ τηλικαύτης ἡγεμονίας ἑαυτὸν παραθέμενον 

ἄξιον, ἅπαντες δὲ τὸν αἴτιον τούτων ἁπάντον θεόν, ἄμφω ταῦτα καλῶς συμβιβάσαντα.“

167 U Theofana jde o poměrně neobvyklou skutečnost, protože korunovaci patriarchou zmiňuje i v případech, 

kdy k ní prokazatelně nedošlo, jako například při aklamaci Leona I. nebo Anastasia I.

168 Chronikon Paschale AM 6091, CSHB 4, ed. L. A. Dindorf, Bonn 1832, s. 690.
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ale příklad Tiberia II. napovídá, že císařové se při korunovaci neostýchali používat starší 

vzory, zvláště když k nim Patrikios sestavil tak podrobný návod. 

2.9 Korunovace císaře Foky – tradice v improvizovaném provedení

Maurikiova vláda trvala dlouhých dvacet let, během nichž musela říše vzdorovat 

nepřátelům na všech stranách. Na rozdíl od předcházejících císařů však byl Maurikios v

bojích s protivníky nepoměrně úspěšnější. Na východní hranici se mu podařilo poprvé po 

dlouhé době nastolit mír s Peršany, do jejichž občanské války se úspěšně vložil.169 Nový 

perský král Husrav II., na jehož stranu se Maurikios postavil, přenechal Byzanci část území 

na Kavkaze, ale především již netrval na vyplácení mírového tributu, který císařskou 

pokladnu výrazně zatěžoval. Maurikios se tak mohl soustředit na Balkán, kde s většími či 

menšími úspěchy začal obnovovat nadvládu říše nad oblastmi, které v předcházejících letech 

ovládli Avaři a Slované. Zároveň se mu díky vytvoření exarchátů v Ravenně a Kartágu 

podařilo do jisté míry stabilizovat situaci na těchto poměrně vzdálených územích.170 Jeho 

vláda však skončila násilně, a to kvůli chybě, která by se dala označit za malichernou.

V roce 602 byla říše stále ve válce s Avary, s nimiž se pravidelně střetávala podél 

Dunaje. Maurikios, jemuž i v této době stále chyběly peníze, se rozhodl ušetřit prostředky 

poměrně nešťastným způsobem: nařídil vyčerpanému vojsku, aby přezimovalo na 

nepřátelském břehu výše zmíněné řeky a samostatně si zajišťovalo obživu na avarském 

území.171 Vojáci, kteří již o devět let dříve podobný rozkaz odmítli, se sice zpočátku 

podvolili, ale po několika dnech strávených na nepřátelském břehu se stáhli zpět a vzbouřili 

se proti svému veliteli. Když odmítl splnit jejich požadavky, vyhnali ho z tábora a pod 

vedením důstojníka Foky se vydali k hlavnímu městu, kde chtěli přednést své požadavky. 

Původně chtěli přinutit císaře Maurikia k abdikaci ve prospěch jednoho z jeho synů, 

Theodosia nebo Germana, ale to císař odmítl. Po oznámení záměru povstalců vypukla ve 

městě všeobecná vzpoura a Maurikios byl donucen opustit Konstantinopol i se svou rodinou. 
                                               
169 G. GREATREX – S. LIEU, The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars Ad 363-628 2, New York 

2002, s. 167-182. 

170 Ch. DIEHL, Etudes sur l'Administration Byzantine dans l'Exarchat de Ravenne (568-751), New York 1959, s. 

199.; I. HRBEK, The Defence of Byzantine Africa from Justinian to the Arab Conquest, Oxford 1981, s. 57.

171 W. TREADGOLD, A History of Byzantine State and Society, s. 235.
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Fokas mezitím triumfálně vstoupil do hlavního města a vyslal za prchajícím panovníkem 

vojsko, které Maurikia dopadlo a přivedlo zpět. Císař byl poté i se všemi svými potomky 

popraven.

Nejucelenějším zdrojem informací o Fokově prohlášení císařem je paradoxně opět 

Theofylaktos Simokattes,172 jehož dílo naznačuje, že se Fokovo prohlášení císařem 

uskutečnilo v několika krocích. Podle jeho líčení se totiž zdá, že Fokas byl aklamován jako 

císař již ve chvíli, kdy ho vzbouřené vojsko vybralo za svého předáka. „Vojáci následujícího 

dne uspořádali další shromáždění, jmenovali centuriona Foku velitelem a když ho vyzvedli na 

štít, neobvyklým způsobem ho aklamovali.“173 Přestože tedy Fokas vyrazil ke Konstantinopoli 

s požadavkem, aby Maurikios předal vládu některému ze svých synů, je zřejmé, že jeho 

vlastní muži již byli rozhodnutí dosadit na císařský trůn právě svého velitele. Vyzvedávání na 

štít bylo již velice dlouho natolik těsně spjato s císařským ceremoniálem, že tomuto aktu 

můžeme jen stěží přisuzovat jiný význam.174 Fokas se poté i s vojskem odebral k hlavnímu 

městu, kde se Maurikios mezitím snažil narychlo zorganizovat obranu hradeb za pomoci 

demarchů Modrých a Zelených, jejichž lidé byli v dobách nouze povinni bránit město. Mezi 

oběma frakcemi však údajně došlo k neshodám, které způsobily, že představitelé Zelených 

přešli na Fokovu stranu. Následně „dorazili na místo zvané Regium, zahrnuli tyrana chválou 

a přesvědčili ho, aby vyrazil k Hebdomonu, jak se ono místo nazývá, neboť se nachází sedm 

mil za městem. Tyran toho dne vyslal asekreta Theodora, významného člena sboru císařských 

písařů, přímo do Velkého chrámu, aby k němu lidé přivedli nejvyššího kněze a senát a sami 

přišli také.“175 Zdá se, že Fokas stejně jako jeho vojáci nepochybně věděl, kdo se má zúčastnit 

korunovace, aby získala punc legitimity. 

                                               
172 Theofylaktovo dílo je dnes vnímáno především jako oslava císaře Maurikia, který podle autorova názoru 

zemřel rukou tyrana. Z náznaků se lze domnívat, že Theofylaktos chtěl pokračovat popisem Fokovy vlády a 

skončit vládou císaře Herakleia, který si celé dílo pravděpodobně objednal. Viz J. FRENDO, History and 

Panegyric in the Age of Heraclius: The Literary Background to the Composition of the "Histories" of 

Theophylact Simocatta, in: Dumbarton Oaks Papers 42 (1988), s. 143-156.

173 Theofylaktos Simokattes, Historia VIII. 7.7, s. 326.: „Ἐτέραν δὲ καὶ τῇ ἐς ὕστερον ἐκλησίαν πεποιηκότα τὰ 

πλήθη ἔξαρχον τὸν ἐκατόνταρχον Φωκᾶν προεστήσαντο, ἐπὶ ἀσπίδος τε εἰς ὕψος ἐξάραντες εὐφήμουν ἐκτόπως τὴν 

ἀναγόρευσιν.“ Neobvyklost aklamace pravděpodobně odkazuje už k samotnému faktu, že Fokas byl vyzvednut 

na štít mimo hlavní město a uprostřed vojenského tažení. Poslední vojenská uzurpace na východě totiž proběhla 

již před více než stoletím, a ani Vitalianus se nepokusil uzurpovat si během povstání císařskou hodnost.

174 G. DAGRON, Emperor and Priest, s. 60.

175 Theofylaktos Simokattes, Historia VIII. 10.1-2, s. 333.: „Οἱ δὲ Πράασινοι εἰς τὸ λεγόμενον Ῥήγιον γίνονται, 

καὶ ταῖς εὐφημίαις τὸν τύραννον μεγαλύνουσι, καὶ πείθουσιν ἐν τῷ λεγομένῳ Ἑβδόμῳ, τόπος δὲ οὗτος τοῦ ἄστεος 
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Samotný průběh obřadu je doložen hned v několika zdrojích. Theofylaktos, z jehož 

díla později výrazně čerpal i Theofanes, ji popisuje následovně: „Když všichni předstoupili 

před kalydonského tyrana,176 tento kentaur, který hrubě znásilnil ctnostný purpur, a toto 

pojmenování Fokovi vskutku náleží, tento barbarský vořech předstíral, že chce prohlásit 

císařem Germana. Když však všichni v touze po změně provolali slávu tyranovi, bylo 

vyhlášeno velké zlo a tyran byl jmenován vladařem. V tu chvíli se obrátilo dobré ve špatné a 

právě tehdy začalo řečené velké neštěstí Římanů. Onen vrah poté převzal císařskou korunu 

v chrámu proroka a křtitele Jana a následujícího dne, usazený v panovnickém vozu, vstoupil 

do města.“177 Nejde o jediný soudobý pramen, který tento mimořádně důležitý okamžik 

zaznamenal. V Chronikon Paschale, která taktéž situovala obřad do Hebdomonu, se dočteme: 

„Fokas byl dvacátého třetího dne téhož měsíce korunován konstantinopolským patriarchou 

Kyriakem v blahoslavené svatyni svatého Jana v Hebdomonu.“178 Ioannes z Antiochie dále 

upřesňuje zmínku o Fokově aklamaci v Hebdomonu slovy: „Následně k němu přišly oba 

démy, Zelení a Modří, a všichni ostatní, vyzvedli Foku v tribunálu tábora na štít a prohlásili 

ho císařem.“179

Na Fokovu korunovaci můžeme nahlížet jako na soubor mírně upravených tradičních 

elementů, který však zakončila výrazná inovace. Za tradiční prvek lze považovat aklamaci 

                                                                                                                                                  
ἀπὸ σημείων ἑπτὰ, τὸν Φωκᾶν ἀφικέσθαι. Kατ' αὐτὴν τὴν ἡμέραν ὁ τύραννος τὸν ἀσηκρήτοις Θεόδωρον, τῶν 

βασιλισκῶν ταχυγράφων ἄνδρα ἐπίσημον, ἐν τῇ λεηομένῃ ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ ἐκπέπομφεν, ὅπως οἱ Βυζάντιοι λαοὶ 

τὸν ἱεράρχην τήν τε σύγκλητον ἀναλαβόμενοι ὡς αὐτὸν παραγένωνται.“

176 Pravděpodobně jde o odkaz na kalydonského divočáka, legendárního chtónického netvora, jehož seslala do 

Řecka bohyně Artemis.
177 Theofylaktos Simokattes, Historia VIII. 10.4-6, s. 333-334. – „Πάντων τοιγαροῦν γενομένων πρὸς τὸν 

Καλυδώνιον τύραννον, τὸν τῆς σώφρονος ἁλουργίδος ἀσελγέστατον Κένταυρον, πρέπει γὰρ οὕτω τὸν Φωκᾶν 

ὀνομάζεσθαι, ἔδοξεν ὁ μιξοβάρβαρος τύραννος κατειρωνευόμενος Γερμανὸν ἀναγορεύειν ἐθέλειν. Tῶν τοίνυν 

δήμων κατευφημούντων τὸν τύραννον, καὶ πάντων τῆς μεταβολῆς γλιχομένων, ἀναγορεύεται τὸ κακόν, καὶ κύριος 

τῶν σκήπτρων ὁ τύραννος προχειρίζεται, καὶ κρατεῖ τῆς εὐδαιμονίας ἡ συμφορά, καὶ λαμβάνει τὴν ἔναρξιν τὰ 

μεγάλα καὶ ἐπίσημα τῶν Ῥωμαίων ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀτυχήματα. Περιβάλλεται τοίνυν τὸν βασίλειον στέφανον ὁ 

παλαμναῖος ἐκεῖνος ἀνὴρ ἐν τῷ νεῷ τοῦ προφήτου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Tῇ δ' ὑστεραίᾳ ἐπιβαίνει τῆς πόλεως, 

ἐφιζάνων ἁρμαμάξης βασιλικῆς.“

178 Chronikon Paschale, s. 693.: „Φωκᾶς δὲ τῇ κγ' τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἡμέρᾳ σ' στεφθεὶς ὑπὸ Κυριακοῦ πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὸν σεβάσμιον οἶκον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ἐν τῷ Ἑβδόμῳ.“

179 Ioannes z Antiochie, Chronika 218 d., Fragmenta Historicorum Graecorum 5, ed. K. Müller, Paris 1867, s. 

36.: „Προσερρύσαν οὖν καὶ τὰ δύο μέρη, Πράσινοι καὶ Βενετοὶ, καὶ πάντες καὶ ἀνήγαγον τὸν Φωκᾶν εἰς σκουτάριν 

ἐν τῷ τριβουναλίῳ τοῦ κάμπου καὶ ἀνηγόρευσαν αὐτὸν βασιλέα.“
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v Hebdomonu, kam císař dorazil s oddíly, které s sebou přivedl od Dunaje. Pravděpodobně 

zde nedošlo k žádnému předávání nákrčníku, ale Fokas tu byl nicméně již podruhé vyzvednut 

na štít. U tohoto okamžiku se zastavme. Při prvním pohledu se zdá, že šlo spíše o 

improvizovaný akt, protože Foku vyzvedli příslušníci frakcí Modrých a Zelených. Jak ale 

poznamenal Theofylaktos Simokattes, tito lidé v případech nouze nastupovali k obraně města 

a jeho hradeb a tuto roli měli plnit i během Fokova povstání. Uzurpátorovi vojáci nového 

císaře již jednou aklamovali, ale protože šlo o pravidelnou polní armádu, museli ho podle 

tradice vyzvednout na štít i vojáci sloužící v hlavním městě. Protože však v Konstantinopoli 

byla přítomná pouze palácová garda (která právě prchala s Maurikiem) a příslušníci frakcí, 

role vojska se ujali příslušníci frakcí Modrých a Zelených a císaře vyzvedli na štít oni. Díky 

jejich přítomnosti mohl navíc Fokas prohlásit, že byl aklamován lidem, který zde zastupovaly 

právě démy.

Druhým, z našeho pohledu mnohem důležitějším okamžikem bylo posazení koruny na 

hlavu nového císaře. Jak Theofylaktos, tak Chronikon Paschale nás zpravují, že ke 

korunovaci došlo v chrámu Jana Křtitele v Hebdomonu, a podle druhého jmenovaného zdroje 

císaře navíc korunoval sám patriarcha. Přestože ho k sobě nechal Fokas přivést společně se 

senátem a dal tak všem najevo, kdo je pánem situace, jde o první případ předávání koruny na 

církevní půdě. Při předcházejících korunovacích pomáhal patriarcha novému panovníkovi do 

císařského pláště a asistoval během nasazování koruny, ale tento akt se v závislosti na 

okolnostech vždy uskutečnil buď v hippodromu, nebo v císařském paláci. Vývoj směřující 

k posílení role patriarchy při korunovaci jsme mohli sledovat již dříve, nejvýrazněji od 

aklamace Justiniána I. a Justina II., při nichž konstantinopolský patriarcha vyslovil nad 

korunou či diadémem modlitbu a teprve pak ji posadil na hlavu novému císaři. Těžištěm 

korunovace přesto zůstávalo pokládání nákrčníku, které se však během Fokovy aklamace 

pravděpodobně neodehrálo, nebo o něm alespoň nemáme žádné důkazy. Pokud by se však 

uskutečnilo, Theofylaktos Simokattes by ho pravděpodobně zaznamenal, i kdyby třeba jen 

proto, aby mohl Foku obvinit z uzurpace posvátného obřadu, podobně jako ho nařkl ze 

znesvěcení císařského purpuru.

Případné pochyby o legitimitě prohlášení nového císaře měl zjevně rozptýlit triumfální

průvod městem, který Fokas uspořádal. Jak poměrně objektivní Chronikon Paschale, tak 

nesmiřitelně nepřátelský Theofylaktos Simokattes přitom přiznávají, že císaře během průvodu 

vítaly nadšené davy, které se radovaly z Maurikiova útěku. Již u Justina II. jsme spekulovali, 
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že výrazná patriarchova role mohla mít legitimizující význam, neboť Justin II. nebyl jediným 

uchazečem o trůn. Stejně tak Fokas, byť sloužil pouze jako nižší důstojník v polním vojsku, si 

pravděpodobně uvědomoval, že zdůrazněním role patriarchy při korunovačním obřadu může 

posílit svou legitimitu. Nuance dvorského ceremoniálu mu pravděpodobně byly alespoň 

částečně známé, protože podle Ioanna z Antiochie a Theofylakta Simokatty byl Fokas členem 

delegace, kterou v roce 598 vyslala podunajská armáda do hlavního města.180 Vyslanci měli v 

Konstantinopoli jednat o vyplacení poměrně malého výkupného za skupinu Římanů, kteří byli 

zajati během bojů s Avary, ale císař Maurikios jakékoliv platby odmítl a zajatci byli zabiti. 

Během pobytu v hlavním městě, kam zamířil s dalšími důstojníky, se tedy Fokas mohl do jisté 

míry seznámit s císařským ceremoniálem, jehož ústřední postavou se měl za několik let stát 

on sám.

                                               
180 Theofylaktos Simokattes, Historia VIII. 1.9, s. 314.; Ioannes z Antiochie, Chronika 218 b., s. 35.
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3. Císařské insignie a odznaky moci

Jak jsme ukázali v předchozí kapitole, raně byzantský korunovační obřad se do velké 

míry lišil od korunovací, se kterými se setkáváme v jiných státech středověké Evropy.

Výrazně odlišné byly rovněž insignie, které náležely panovníkům a symbolizovaly jejich 

nadřazené postavení. Protože se z období na sklonku antiky dochovalo pouze minimum 

osobních portrétů císařů,181 musíme se spoléhat na vyobrazení panovníků na mincích a 

mozaikách. Na těchto znázorněních jsou obvykle potlačeny osobní rysy jednotlivých postav,

ale pro účely naší práce není tento nedostatek příliš významný.

3.1 Nákrčník

Vezměme si tedy nejprve nejstarší z insignií, která se při korunovaci používala, 

vojenský nákrčník. Již dříve jsme dospěli závěru, že jeho první nasazení novému panovníkovi 

v roce 361 představovalo reakci na momentální okolnosti – převážně germánské jednotky na 

hranicích říše a daleko od jakéhokoliv městského centra se rozhodly aklamovat panovníkem 

svého velitele a caesara Juliána Apostatu. Přesto se tento akt v korunovačním obřadu ustálil a 

pravidelně se používal až do druhé třetiny 6. století. 

Identifikovat přesnou podobu nákrčníku je poměrně obtížné. Na mincích se 

v souvislosti s císařskou podobiznou nevyskytuje a nenajdeme ho ani u císařů vyobrazených 

na mozaikách. Předmět, který se dá považovat za nákrčník, však nalezneme u postav vojáků 

doprovázejících Justiniána I. na mozaice v ravennském chrámu San Vitale.182 Tři muži 

s kopími, kteří jsou zachycení na levém okraji mozaiky a nepochybně patří mezi vojáky, mají 

na krku zavěšené zlaté ozdoby, jež se dají označit za nákrčníky. Nejsou otevřené jako jiné 

šperky tohoto druhu, na přední straně je zdobí blíže nedefinovaný zelený drahokam, a navíc 

jsou příliš velké na to, aby se daly položit na císařovu hlavu. Protože se však při korunovaci 

pravděpodobně nepoužíval jeden konkrétní nákrčník, nýbrž takový, který nosil některý 

                                               
181 Dříve tak populární a mimořádně věrné císařské busty v této době zcela zmizely; jedinými dochovanými 

příklady jsou obdivuhodně klasicizující portrét Leona I. a o něco méně zdařilá busty císařovny Theodory. Portrét 

jejího manžela je paradoxně dochovaný pouze ve dvojrozměrné podobě mozaiky.

182 Viz Příloha C.1.
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z vojáků, lze se domnívat, že se při obřadu používal ten šperk, který se k tomuto účelu nejlépe 

hodil.

Zároveň je vhodné zdůraznit, že nákrčník se panovníkovi nasazoval pouze 

v případech, kdy byl korunován zcela nový císař. Pokud panovník přibíral k vládě 

spolucísaře, předával mu pouze korunu a purpurový plášť. Z císařů, o jejichž korunovaci 

máme věrohodné doklady, můžeme do této skupiny zařadit Leona II., Zenona, Tiberia II. a 

Maurikia. Za spolucísaře byl prohlášen i Justinián I., ale jak jsme naznačili v samostatné 

kapitole věnované tomuto panovníkovi, jeho korunovace proběhla spíše podle schématu, 

který byl vyhrazený samostatně vládnoucím císařům.

Posledním doloženým využitím nákrčníku je utajená korunovace Justina II. Jeho 

nástupci byli přibráni k vládě svými předchůdci a další císařové již nákrčník během své 

korunovace nepoužili. Za zmínku stojí, že nákrčník vymizel z korunovačního obřadu v téže 

době, kdy nabývala na významu role patriarchy. Z původního, téměř čistě vojenského rituálu, 

tak zůstalo pouze vyzvedávání na štít, které si však udrželo místo v korunovačním obřadu po 

mimořádně dlouhou dobu.183

3.2 Koruna a diadém

Druhou důležitou císařskou insignií byla sama koruna, respektive diadém. Především

druhá jmenovaná insignie má orientální původ a do římského prostředí se dostala až na 

začátku 4. století. Její podoba je doložena nepoměrně přesněji než vzhled koruny. Diadém184

byl tvořený látkovým pruhem posázeným perlami, který se uvazoval vzadu na temeni hlavy. 

Jeho nejpropracovanější znázornění, navíc v poněkud zvětšené podobě a bez jakýchkoliv 

přídavků, které nacházíme například na mincovních portrétech císařů, můžeme opět nalézt na 

mozaice v ravennské bazilice San Vitale, kde zdobí hlavu Justiniána I. Vzhledem k poměrně 

jednoduchému provedení klasického diadému a nenáročnému způsobu jeho nošení se lze 

                                               
183 V kapitole věnované Juliánu Apostatovi jsme zmínili, že císařové byli vyzvedáváni na štít ještě v 10. století. 

Kromě písemných důkazů tuto skutečnost dokládají i ilustrace madridského rukopisu dějepisného díla, které 

sepsal Ioannes Skylitzes.

184 V pramenech důsledně uváděn jako „διάδημα“.
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domnívat, že právě tento šperk byl nejvhodnější ke každodennímu užívání.185 Výjimku 

představovaly velké církevní svátky a nejvýznamnější dvorské obřady, při nichž císař nosil 

některou z korun, která se nejlépe hodila k dané příležitosti.

Součástí diadému mohly být různé přídavky, které lze rozdělit do tří skupin. První je 

kříž, který se objevuje na přední straně diadému především na ražbách Justina II. a Tiberia 

II.186 Díky němu diadém získává téměř vzhled koruny. Od ní ho odlišuje především nízký 

profil a absence vnitřní výstelky. Druhou modifikaci diadému představují pendilia a 

prependulia – řetízky perel zavěšené po stranách diadému. Prependulia se od pendilií lišila 

tím, že se na koncích dále větvila a jak na mincích, tak na mozaikách byla vyhrazena 

císařovnám. Mozaika v bazilice San Vitale znázorňující císařovnu Theodoru je zřejmě 

nejkonkrétnějším příkladem diadému s prependulii.187

Poslední modifikací diadému, která se objevuje výhradně na mincích, byla jeho 

kombinace s přilbou. Toto spojení je typické především pro mince z 5. století, ale sporadicky 

se vyskytuje až do konce vlády císaře Herakleia, kdy na císařských portrétech zcela převládl 

diadém s křížem. Kombinace s přilbou se vyskytovala pouze v případech, kdy byl císař 

zároveň oděn do paludamenta – vojenského oděvu, který se skládal z kyrysu a pláště. 

Rozeznat, že jde o vojenský oděv, je přitom v určitých případech poměrně obtížné, protože 

kvalita jeho provedení v různých obdobích výrazně kolísala a například v šestém století býval 

kyrys naznačen pouze několika vlnitými tahy na přední straně císařova hrudníku.188 Diadém 

v kombinaci s přilbou lze také snadno zaměnit za tufu, pokrývku hlavy zdobenou pavím 

perem, kterou císařové nosívali během vojenských triumfů.189 Poměrně spolehlivým 

vodítkem pro jejich rozlišení je fakt, že tufa se ve většině případů vyskytuje pouze na 

mincích, kde je císař znázorněn v civilním plášti, chlamysu.

Koruna190 představuje složitější problém. Na rozdíl od diadému sice nešlo o výhradně 

orientální insignii (koruny byly v římském prostředí spojovány s vítěznými vojevůdci, ale 

                                               
185 A. MOFFATT – M. TALL, Constantine Porphyrogennetos, The Book of Ceremonies; with the Greek edition 

of the Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Canberra 2012, s. 9.

186 M. HENDY, Catalogue of the Byzantine Coins 2, s. 81.

187 Viz Příloha C.2.

188 M. HENDY, Catalogue of the Byzantine Coins 2, s. 72.

189 M. HENDY, Catalogue of the Byzantine Coins 2, s. 75.

190 V pramenech důrazně označována jako „στέφανος“.
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měly rovněž náboženské konotace191), avšak o její konkrétní podobě se můžeme pouze 

dohadovat. Poprvé se na mincích objevila až za vlády Leona VI. v 10. století,192 ale písemné 

prameny výmluvně dokládají, že se používala už mnoho staletí před tím. Protože však z této 

doby nemáme žádné obrazové důkazy o jejím vzhledu, je velice obtížné pokoušet se o její 

rekonstrukci. Zvláště v 5. a 6. století se sice na mincích vyskytovala pokrývka hlavy, která 

korunu vzdáleně připomíná, ale při bližším pohledu je patrné, že jde o kombinaci diadému 

s přilbou.

S korunou je spojena i důležitá etymologická otázka: Jak Byzantinci označovali akt 

korunovace? A jak okamžik, kdy si panovník korunu pouze nasazoval při určité příležitosti? 

Písemné prameny pro oba akty používají jediný výraz: „στέφω“. Tímto slovesem označovali 

byzantští autoři jak korunovaci („Biskup byl taktéž přítomen, pomodlil se a korunoval 

ho.“193), tak i pouhé nasazování koruny před náboženským procesím, například při oslavách 

velikonoční neděle („Císař odchází do síně 19 lehátek, aby se za pomoci vestetorů převlékl. 

Když se převlékne, vestetorové odcházejí a císař zůstává pouze s kouboukleionem. Pak je mu 

nasazena koruna praipositem a vyjde ven s anexikakií v pravé ruce a žezlem opřeným o 

rameno v levé ruce.“194). Tím lze částečně vysvětlit, proč někteří badatelé dospěli k závěru, že 

patriarcha poprvé korunoval císaře v roce 457, kdy na trůn nastoupil Leon I. Tehdy byl sice 

patriarcha přítomen během aklamace v Hebdomonu, ale první zmínka o koruně se vyskytuje 

až v souvislosti s císařovou návštěvou baziliky Hagia Sofia. Vše nasvědčuje tomu, že když 

mu tam patriarcha nasadil na hlavu korunu, nešlo o žádné oficiální gesto, které by Leona 

povýšilo na panovníka (kterým již byl), ale udělal jen to, co při kterékoliv císařově cestě na 

posvátné místo.

                                               
191 M. McCORMICK, Eternal Victory, s. 9.

192 P. GRIERSON, Catalogue of the Byzantine Coins 3, s. 127. Rozdíl oproti diadému je poměrně malý. Mezi 

dvěma řadami perel je vyraženo šest drahých kamenů a jeden velký uprostřed, na němž je posazený kříž. 

Rozlišení koruny a diadému ztěžuje i přítomnost pendilií zavěšených po stranách koruny. Leon VI. je jediný, 

jehož koruna je nemá.
193 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.95, s. 432.: „Kαὶ παρεγένετο ὁ επίσκοπος, καὶ εὐχὴν 

ἐποίησεν.“

194 Konstantinos Porfyrogennetos, De Ceremoniis I.9, s. 62. – „Ἀνίσταται ὁ  βασιλεὺς, καὶ ἀπέρχεται ὄπισθεν τῶν 

ιθ' ἀκουβίτων πρὸς τὸ ὑπαλλάξει τὸν λῶρον διὰ τῶν βεστητόρων, καὶ ἡνίκα ὑπαλλαξει, ἐξέρχονται οἱ βεστήτορες, 

καὶ μένει ὁ βασιλεὺς μετὰ τοῦ κουβουκλείου μόνον, καὶ στέφεται ὑπὸ τοῦ πραιποσίτου, καὶ ἐξέρχεται, κρατῶν ἐν 

μὲν τῇ δεχιᾷ χειρὶ ἀνεξικακίαν, ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ σκηπίωνα ἐπικείμενον τῷ ὤμῳ αὐτοῦ.“
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V pozdní antice zároveň neexistovala představa, že by koruna či diadém byly 

majetkem státu, či ho nějak ztělesňovaly. Obě insignie byly osobním majetkem panovníka, 

který v nich mohl být pohřben. Podobné přání vyslovil podle Georgia Kedrena například císař 

Herakleios.195 Jeho syn Konstantin III. však na radu svého komořího a pokladníka Kallinika 

dal korunu vytáhnout z hrobky a chystal se ji zpeněžit. Než to ale stačil udělat, zemřel a jeho 

bratr Heraklonas věnoval klenot chrámu Hagia Sofia. Ještě téhož roku ho však musel 

vykoupit zpět, aby mohl korunovat svého synovce Konstanta II. caesarem, neboť neměl 

dostatek peněz na zhotovení nové koruny.

3.3 Purpurový plášť

Nejdůležitější součástí císařských insignií byl purpurový plášť nazývaný chlamys,

který si císař oblékal po aklamaci vojskem a lidem. Stejně jako koruna či diadém sloužil 

především ke zdůraznění císařova postavení, ale jeho barva mu dodávala zvláštní punc 

posvátnosti. Význam purpuru, který byl již v dobách republiky vyhrazen nejvýše postaveným 

dospělým mužům196 a příslušníkům kněžských kolegií, zůstal zachován i během následujících 

staletí. Se stupňující se autokracií se purpurový plášť stal hmotným vyjádřeným zmíněné 

posvátnosti císařovy osoby. Zatímco purpurová barva symbolizovala náboženské konotace, 

sama podoba pláště zdůrazňovala vojenský základ císařské moci. 

Toto spojení mělo pro Římany a Byzantince natolik zásadní význam, že to byl právě 

purpurový plášť, který se stal ústředním bodem císařského ceremoniálu.197 Když totiž 

panovník udílel audienci, žadatelé před ním pokaždé padli na zem a políbili lem jeho 

purpurového pláště, což všichni tehdejší autoři označovali za nejvyšší poctu, jaké se může 

komukoliv dostat. Za původce této zvyklosti je považován císař Dioklecián, který líbání lemu 

pláště striktně vyžadoval jako první z římských panovníků. Nepravidelně se však tento obřad 

vyskytoval v pramenech již o dvacet let dříve, za vlády císaře Aureliána, který obohatil 

                                               
195 Georgios Kedrenos, Synopsis Historion, CSHB 13, ed. I. Bekker, Bonn 1838, s. 753.

196 Výjimkou z tohoto pravidla byli nedospělí chlapci, kteří měli rovněž nárok nosit tógu s purpurovým pruhem 

(toga praetexta). Stejně jako u dalších nositelů tohoto oděvu purpurový pruh pravděpodobně naznačoval jejich 

nedotknutelnost. Viz J. L. SEBESTA, The World of Roman Costume, London 2001, s. 46.

197 W. AVERY, The Adoratio Purpurae, s. 68.
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císařský ceremoniál o řadu nových prvků, které odrážely vývoj císařské hodnosti směřující 

k neomezené despocii.198

O významu císařského pláště svědčí i jeho prominentní úloha hlavního civilního 

oděvu na císařských mincích. Od vojenského pláště, který se objevoval ve spojení 

s vojenským paludamentem, ho odlišuje především tablium, tedy jakýsi podplášť, který je 

však rozpoznatelný pouze na stojících postavách císařů, především za vlády Tiberia II. a 

Herakleia. Stěžejní součástí chlamysu je fibula, bohatě zdobená brož, která držela plášť 

sepnutý na pravém rameni.199 Tato ozdoba, často doplněná menší variantou pendilií, které 

jsme již zmínili v souvislosti s diadémem, byla zdůrazňována i na mozaikách zpodobňujících

císaře, a to jak na známé mozaice v ravennské bazilice San Vitale, tak i na méně známé 

mozaice v bazilice San Apollianare Nuovo, která zachycuje císaře Konstantina IV. při 

předávání privilegií tomuto ravennskému kostelu. Podoba pláště a fibuly na mincích se 

nezměnila až do 10. století, kdy se na ražbách poprvé objevila císařská koruna.

O významu pláště v byzantském prostředí svědčí i skutečnost, že již v 6. století tvořil 

součást insignií předávaných panovníkům, které k říši poutal spojenecký svazek. Prokopios 

výslovně zmiňuje dva státní útvary, u nichž bylo předávání panovnických insignií z rukou 

římského císaře pravidlem. Prvním bylo království Lazika, které leželo v nynější Gruzii. 

„Lazové zpočátku přebývali v oblasti Kolchidy jako poddaní Římanů, avšak nikoliv ve smyslu 

placení tributu či plnění jejich příkazů. Pokaždé když zemřel jejich král, poslal římský císař

odznaky moci tomu, kdo měl nastoupit na trůn.“200 Zevrubněji pak popisuje insignie, které 

Římané zasílali maurským králům v severní Africe. Po pádu Západořímské říše, do jejíž sféry 

vlivu spadali, zachovávali tito vládci věrnost východnímu císařskému dvoru. „Všichni, kdo 

vládli Maurům v Mauretánii, Numidii a Byzaciu totiž vyslali posly k Belisariovi s tvrzením, že 

jsou otroky císaře, a slíbili, že budou bojovat po jeho boku. Někteří dokonce poslali své 

vlastní děti jako rukojmí a požadovali, aby jim podle starodávného zvyku byly poslány 

insignie. Mezi Maury totiž platil zákon, že jim nikdo nesmí vládnout, dokud neobdrží od 

římského císaře odznaky svého úřadu, a to i kdyby byl [nový vládce] vůči Římanům 

nepřátelský. Takové insignie již sice obdrželi od Vandalů, ale byli přesvědčeni, že Vandalové 
                                               
198 A. WATSON, Aurelian and the Third Century, New York 2004, s. 176.

199 M. HENDY, Catalogue of the Byzantine Coins 2, s. 77.

200 Prokopios, De Bellis II.14, s. 384-386.: „Λαζοὶ τὰ μὲν πρῶτα γῆν τὴν Κολχίδα ῷκουν, Ῥωμαίων κατήκοοι 

ὄντες, οὐ μέντοι ἐς φόρου ἀπαγωγήν, οὐδέ τι ἄλλο ἐπαγγέλλουσιν αὐτοῖς ἐπακούντες, πλήν γε δὴ ὄτο ἐπειδάν αὐτοῖς 

ὁ βασιλεὺς τελευτήσειε, ξύμβολα τῆς ἀρχῆς τῷ διαδεξομένῳ τὴν βασιλείαν ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς ἔπεμπε.“
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nejsou nezpochybnitelnými pány své země. Předávanými odznaky byly stříbrná pozlacená hůl 

a stříbrná čapka, která nepokrývala celou hlavu, ale připomínala korunu a na místě ji 

přidržovaly stříbrné výztuže. Dále bílý plášť přidržovaný na rameni zlatou broží ve tvaru 

thessálské čapky, bílá tunika prošívaná zlatem a pozlacená obuv. Belisarius jim toto vše 

poslal a daroval každému z nich velkou částku peněz.“201

Zasílání pláště a tuniky jakožto součástí insignií výmluvně svědčí o jejich významu. 

Protože purpurová barva byla vyhrazena římským císařům, spojenečtí či podřízení panovníci 

se museli spokojit s oděvem bílé barvy. Předávání insignií císařem či jeho zástupcem je však 

v očích Římanů vyzdvihovalo a zařazovalo je mezi představitele zemí, které bylo možné

považovat za součást římského a byzantského politického světa.202

3.4 Globus cruciger

Na závěr této kapitoly věnujme pozornost poslední důležité insignii, o níž byli všichni 

badatelé až do nedávna přesvědčeni, že existovala pouze ve vyobrazení na mincích a nikoliv 

jako reálný předmět. Jedná se o globus cruciger, patrně nejtrvalejší motiv císařské moci na 

všech typech ražeb. Tento symbol se vyvinul z prostého globu, který se na mincích objevil ve 

4. století.203 V 7. století se na jeho vrcholu objevuje kříž, který vtiskl této původně neutrální 

insignii křesťanskou symboliku. 

Protože globus cruciger není zmíněn v žádném popisu císařských ceremoniálů a 

korunovací, dlouho se předpokládalo, že jde pouze o symbolické vyjádření císařské moci nad 
                                               
201 Prokopios, De Bellis III.25, s. 200-202.: „Ὄσοι γὰρ ἔν τε Μαυριτανίᾳ καὶ Νουμιδίᾳ καὶ Βυζακίῳ Μαυρουσίων 

ἦρχον, πρέσβεις ὡς Βελισάριον πέμψαντες δοῦλοί τεβασιλέως ἔφασκον εἶναι καὶ ξυμμαχήσειν ὑπέσχοντο. Εἰσὶ δὲ 

οἳ καὶ τοὺς παῖδας ἐν ὁμήρων παρείχοντο λόγῳ, τά τε ξύμβολα σφίσι παῤ αὐτοῦ στέλλεσθαι τῆς ἀρχῆς κατὰ δὴ τὸν 

παλαιὸν νόμον ἐδέοντο. Νόμος γὰρ ἦν Μαυρουσίων ἄρχειν μηδένα, κἂν Ῥωμαίοις πολέμιος ᾖ, πρὶν ἂν αὐτῷ τὰ 

γνωρίσματα τῆς ἀρχῆς ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς δοίη. Ἄπερ ἤδη πρὸς Βανδίλων λαβόντες οὐκ ᾤοντο ἐν βεβαίῳ τὴν 

ἀρχὴν ἔχειν. Ἔστι δὲ τὰ ξύμβολα ταῦτα ῥάβδος τε ἀργυρᾶ κατακεχρυσωμένη καὶ πῖλος ἀργυροῦς οὐχ ὅλην τὴν 

κεφαλὴν σκέπων, ἀλλ̓ ὥσπερ στεφάνη τελαμῶσινἀργυροῖς πανταχόθεν ἀνεχόμενος, καὶ τριβώνιόν τι λευκὸν ἐς 

χρυσῆν. Περόνην κατὰ τὸν δεξιὸν ὦμον ἐν χλαμύδος σχήματι Θετταλῆς ξυνιόν, χιτών τελευκὸς ποικίλματα ἔχων, 

καὶ ἀρβύλη ἐπίχρυσος. Βελισάριος δὲ ταῦτά τε αὐτοῖς ἔπεμψε καὶ χρήμασι πολλοῖς αὐτῶν ἕκαστονἐδωρήσατο.“

202 D. OBOLENSKY, The Byzantine Commonwealth, New York 1971, s. 33.

203 M. HENDY, Catalogue of the Byzantine coins 2, s. 84.
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říší, případně celým světem. Tuto hypotézu podporovala i skutečnost, že archeologické 

výzkumy velice dlouho nedokázaly odhalit žádný artefakt, který by globus cruciger

připomínal. To se však změnilo v roce 2006, kdy bylo na římském Palatinu objeveno žezlo 

přisuzované císaři Maxentiovi.204 Na jeho vrcholu je posazena koule, která mohla sloužit jako 

inspirace pro globus na mincích. Z chronologického hlediska to není nereálné. Je tedy možné, 

že i když samotný globus cruciger nebyl skutečný, jeho předloha skutečně existovala.

4. Konzulát a jeho význam pro císařskou korunovaci

                                               
204 E. MANDERS, Coining Images of Power: Patterns in the Representation of Roman Emperors on Imperial 

Coinage, Leiden 2012, s. 73.
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4.1 Občanský konzulát – důvody zániku

Ve sledovaném období přerodu Východořímské říše v řecký stát nás může zaujmout i 

skutečnost, které dosavadní výzkum kupodivu nevěnoval příliš velkou pozornost: využívání 

konzulátu nově nastoupivšími císaři, kteří pro něj našli nezvyklé uplatnění. Konzulský úřad 

byl jedním z mála, které přečkaly pět set let císařské vlády, aniž prošly zásadní proměnou. Za 

jeho přežitím může stát jednoduchý fakt, že s vytvořením neformální pozice císaře po zániku 

republiky ztratili konzulové veškerou reálnou moc. Konzulát se stal pouhou dekorací, která 

společně se senátem a po jistou dobu i s dalšími úřady pomáhala udržovat republikánskou 

fasádu nového režimu. Jeho držitelé získávali velkou prestiž – podle prvního páru konzulů 

v daném roce (v prvním století principátu se jich mohlo vystřídat za jeden rok i dvanáct) se 

stále datovaly všechny úřední listiny. Stejné podmínky panovaly i na sklonku antiky, kdy 

konzulát obnášel pouze povinnost zorganizovat sedmidenní hry. Podrobně je popisuje 

Justiniánova Novela 105.205 První den her, pravidelně spadající na lednové Kalendy, se 

konalo pouze slavnostní procesí. Druhý den byly na programu závody koňských spřežení 

známé jako „mappa“.206 O den později obyvatelé Konstantinopole sledovali závody, v nichž 

figurovala jiná zvířata. Čtvrtý den se konaly souboje s šelmami a pátý den patřil divadelním 

představením a lascivním scénkám. Šestý den se konaly další závody v hippodromu a sedmý 

den končily oslavy dalším průvodem. Tím byly veřejné konzulské povinnosti fakticky 

naplněny. 

Nově jmenovaní konzulové museli uhradit i další výdaje. Během prvního dne oslav 

zpravidla rozhazovali mezi obyvatele Konstantinopole mince a měli také povinnost věnovat 

sto liber zlata na údržbu městských akvaduktů. O těchto výdajích se zmiňuje zákon císařů 

Markiana a Valentiniána III., který Justinián I. zahrnul do svého Codexu207. Císaři v něm 

zakázali konzulům rozdělovat při procesí mince mezi obyvatele města a místo toho jim uložili 

věnovat sto liber zlata na opravu akvaduktů. Justinián I. sice vrátil konzulům právo 

rozhazovat při průvodu peníze, ale mince měly být napříště pouze stříbrné a záleželo 

výhradně na konzulovi, zda vůbec obyvatele obdaruje.208 Zlaté mince směl v budoucnu 

                                               
205 Novellae 105, s. 503.

206 Mappa představovala kousek látky vhazovaný konzuly na závodiště v hippodromu na znamení začátku 

závodu. Postupně se spolu s žezlem a specifickým oděvem stal jedním z definujících vnějších atributů 

konzulského úřadu.

207 Codex Iustinianus XII. 3.2, s. 454. 

208 Novellae 105, s. 501.
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rozhazovat pouze císař. Oficiálním důvodem pro toto rozhodnutí bylo nezměrné mrhání 

penězi, jehož se konzulové často dopouštěli, a starost o zdraví poddaných, kterým při 

tlačenicích během průvodů hrozila újma. Císařova motivace však ve skutečnosti nemusela být 

tak altruistická, jak se na první pohled zdá.

V roce 535 slavil jmenování do úřadu konzula Justiniánův generál Belisarius. Jeho 

procesí, o němž se zmiňuje Prokopios z Kaisareie, nepochybně zanechalo v obyvatelích 

Konstantinopole hluboký dojem: „Belisarius krátce poté podle starodávných obyčejů slavil 

svůj triumf. Dostalo se mu té cti být vyzdvižen do konzulského úřadu, a byl proto nesen nad 

válečnými zajatci v kurulském křesle, z něhož házel lidem kořist z války proti Vandalům. Díky 

Belisariovu konzulátu si lidé odnesli stříbrné mísy, zlaté opasky a mnoho vandalských 

pokladů a zdálo se, že po předlouhém zapomnění byl úřad opět obnoven.“209 Na takto okázalé 

oslavy se císař jistě nedíval s velkým pochopením, ačkoliv sám měl s velkolepými 

konzulárními oslavami osobní zkušenost. V roce 521, kdy ještě jako následník trůnu poprvé 

usedl do kurulského křesla, údajně vynaložil na své konzulární hry přes čtyři tisíce liber 

zlata210. Belisariův konzulát, který se tomu Justiniánovu přinejmenším vyrovnal, mohl císaři 

poskytnout další záminku k omezení výdajů na konzulární procesí. Nasvědčovala by tomu i 

formulace novely vydané v roce 536, která o konzulátu hovoří jako o úřadu, v němž „někteří 

lidé začali vynakládat přemrštěné peníze, aby dokázali své postavení“.211 Poměrně krátká 

časová prodleva mezi těmito událostmi naznačuje, že nejde o prostou náhodu. 

Ustálené přebírání konzulátů vítěznými vojevůdci nemuselo být Justiniánovi zcela po 

chuti.212 Za jeho života se mezi konzuly ostatně vyskytl člověk, který byl císaři natolik 

velkým trnem v oku, že ho pravděpodobně nechal zavraždit. Šlo o velitele federátů Vitaliana, 

o němž jsme se již zmínili v kapitole popisující korunovaci Anastasia I. Po Anastasiově smrti 

a nástupu Justina I. v roce 518 nabral Vitalianův osud opačný směr a někdejší povstalec se 

                                               
209 Procopius, De Bellis IV. 9.11, s. 282. – „Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον Βελισαρίῳ καὶ ὁ θρίαμβος κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν 

νόμον ξυνετελέσθη. Ύπάτους γὰρ προελθόντι οἱ ξυνέπεσε φέρεσθἁ̣̣ ̓ τε πρὸς τῶν αἰχμαλώτων καὶ ἐν τῷ δίφρῳ ὀχου 

μένῳ τῷ δήμῳ ῥιπτεῖν αὐτὰ δὴ ἐκεῖνα τῶν Βανδίλων πολέμου τὰ λάφυρα. Τά τε γὰρ ἀργυρώματα καὶ ζώνας 

χρυσᾶς καὶ ἄλλου πλούτου Βανδιλικοῦ πολύ τι χρῆμα ἐκ τῆς Βελισαρίου ὑπατείας ὁ δῆμος ἥρπασε, καί τῶν οὐκ 

εἰωθότων ἀνανεοῦσθαι τῷ χρόνῳ ἔδοξε ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐν Βυζαντίῳ ἔσχε.“

210 A. CAMERON – D. SCHAUER, The Last Consul and His Diptych, s. 140; Marcellinus, Chronicon, in.: 

Chronica Minora 2, ed. T. Mommsen, Berlin 1894, s. 101-102.

211 Novellae 105, s. 503.

212 M. McCORMICK, Eternal Victory, s. 124.
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stal důležitou postavou císařského dvora s hodností magister militum in praesenti. Roku 520 

dovršil svou kariéru převzetím konzulátu. Justinián, císařův synovec a dědic, nechal podle 

mínění většiny tehdejších historiků Vitaliana zabít,213 snad ze strachu, aby neohrozil jeho 

nástupnictví po bezdětném (a tehdy již velice starém) strýci. O průběhu Vitalianových 

konzulárních her nemáme bližší informace, ale zprostředkovaně nám mohou leccos napovědět 

Justiniánovy hry, které se konaly hned následujícího roku. Podle dobových názorů šlo o 

nejextravagantnější podívanou, jakou kdy východní konzul uspořádal.214 Vedla k tomu 

Justiniána snaha zastínit odstraněného Vitaliana a ukázat, že pouze on má jako předpokládaný 

Justinův nástupce právo dávat takto najevo svou moc? Justinián nepatřil mezi panovníky, 

kteří tolerovali opozici, a despotické tendence se u něj projevovaly v ještě větší míře než u 

jeho předchůdců215. Svým nejbližším spolupracovníkům sice ponechával volnou ruku, ale 

neváhal je obětovat, pokud vůči nim pojal podezření nebo jestliže ho k tomu donutily 

politické okolnosti. Právě chování vysoce postavených dvořanů, kteří se během jeho života 

stali konzuly, mohlo Justiniána přimět, aby po roce 541 nechal konzulát neobsazený. 

Uprázdněnosti úřadu si v Tajné historii všíml i Prokopios a ostře za ni císaře zkritizoval:

„Každý rok byli mezi Římany vybíráni dva konzulové, jeden v Římě a druhý 

v Konstantinopoli. Ten, komu připadla tato pocta, musel ve prospěch státu vynaložit přes dva 

tisíce liber zlata. Část těchto prostředků použil z vlastních peněz, ale většinu mu poskytl 

císař… Od doby, kdy vládu nad říší převzal Justinián, se tato jmenování neodehrávala v

určeném období. Přestože [za něj] byl jmenován první konzul Římanů po dlouhé době, lidé ho 

brzy nespatřili ani ve snu.“216

Na rozdíl od Ostrogóty ovládané Itálie, kde starobylé římské rody podle Averil 

Cameronové odmítaly nechat konzulát zcela upadnout,217 existovala v Konstantinopoli silná 

císařská moc, které se nebylo radno protivit. Je tedy nasnadě, že císařové, kteří během své 

vlády projevovali výrazné autokratické tendence, se snažili omezit všechny příležitosti ke 

                                               
213 A. H. M. JONES – J. R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire 2, s. 1176.

214 Marcellinus, Chronicon, s. 101.

215 J. A. EVANS, The Emperor Justinian and the Byzantine Empire, s. 31.
216 Procopius, Anecdota XXVI. 12, s. 305. – „Ύπατοι Ῥωμαίων ἀνὰ πᾶν ἔτος ἐγινέσθην δύο, ἅτερος μὲν ἐν Ῥώμῃ, 

ὁ δὲ δὴ ἕτερος ἐν Βυζαντίῳ. [...]Ἐξ οὗ δὲ Ἰουστινιανὸς τὴν βασιλείαν παρέλαβεν, οὐκέτι καιροῖς τοῖς καθήκουσι 

ταῦτα ἐπράσσετο: ἀλλὰ τὰ μὲν πρῶτα πολλοῦ Ῥωμαίοις ὕπατος καθίστατο χρόνου, τελευτῶντες δὲ οὐδὲ ὄναρ τὸ 

πρᾶγμα ἑώρων, ἐξ οὗ δὴ πενίᾳ τινὶ ἐνδελεχέστατα ἐσφίγγετο τὰ ἀνθρώπεια, τὰ μὲν εἰωθότα τοῦ βασιλέως οὐκέτι 

τοῖς ὑπηκόοις παρεχομένου, τὰ δὲ ὑπάρχοντα τρόποις ἅπασι πανταχόθεν ἀφαιρουμένου.“

217 A. CAMERON – D. SCHAUER, The Last Consul and His Diptych, s. 138.
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vzpourám svých podřízených. Jak jsme se již zmínili výše, někteří z úspěšnějších vzbouřenců 

se během své kariéry stali konzuly, přestože vždy s tímto úřadem drželi i jiné posty. Zbavit se 

důležitých vojenských úřadů nebylo dost dobře možné, ale omezovat konzulát, který v této 

době představoval svým způsobem zbytečnou, byť stále velice prestižní hodnost, už tak 

obtížné nebylo. Justinián však nebyl první z císařů, který vystoupil proti konzulátu. Poprvé ho 

omezil již císař Zeno – právě on totiž vyhlásil dvojici zákonů218, která se dotkla postavení 

čestných konzulů i consules ordinarii. Čestné konzuly sice zatížil povinností uhradit při 

jmenování sto liber zlata za stejným účelem, na který je vynakládali consules ordinarii, ale 

zároveň stanovil, že pokud bude do konzulského úřadu jmenován člověk, který předtím získal 

titul čestného konzula, nemusí již podruhé platit opravu městských akvaduktů a jeho procesí 

se nemá nijak lišit od toho, na nějž mají právo consules ordinarii. V další části zákona 

prohlásil, že pokud čestný konzul získá skutečný konzulský úřad, znamená to totéž, jako 

kdyby se v tu chvíli stal konzulem podruhé. Podle toho mu má náležet čestné pořadí mezi 

bývalými konzuly, odůvodněné tím, že nejde o poctu, kterou získal poprvé. Titul čestného 

konzula se tak ještě víc přiblížil skutečnému konzulátu, který měl již dlouho spíše atributy 

titulu než úřadu. Vzhledem ke zrovnoprávnění čestného konzulátu s tím skutečným (s 

výjimkou pořádání her a konzulské datace) poklesla na východním dvoře ještě výrazněji 

motivace aristokratů usilovat o tak nákladnou pozici. Čestný konzulát nicméně představoval 

pro východní aristokraty výhodnou cestu, jak se posunout mezi nejvýznamnější členy senátu. 

Výše než čestní konzulové stáli pouze consules ordinarii a patriciové, kteří před ně byli 

zařazeni zákonem císařů Theodosia II. a Valentiniána III.219

Zeno nebyl jediným císařem, jehož zákonodárství (ať už šlo o panovníkův záměr, či 

ne) vedlo k úpadku konzulátu. Již jsme zmínili Novelu 105, v níž Justinián povolil konzulům 

rozhazovat během procesí mezi obyvatele Konstantinopole pouze stříbrné mince. Na konci 

téže novely ale najdeme velice důležitou pasáž, která znamenala definitivní podřízení 

konzulské hodnosti panovníkovi a zároveň položila základy výhradně císařského konzulátu, 

jenž měl přetrvat do dalšího století a sloužit jako svým způsobem druhá korunovace. 

„Výjimkou ze všeho řečeného je císař, jemuž Bůh podřídil všechny zákony, když ho seslal na 

zem jako vtělený zákon; konzulát je proto vždy v jeho rukou a císař z něj rozdává všem 

                                               
218 Codex Iustinianus XII. 3.3, s. 454.

219 Codex Iustinianus XII. 3.1, s. 454.
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městům, obyvatelům a národům tak, jak se mu to zdá býti nejlepší, nebo podle svého uvážení 

uděluje konzulský oděv a odznaky; konzulská moc navěky zůstává součástí moci císařské.“220

Dalším faktorem, který přispěl k zániku občanského konzulátu, byla i jeho finanční 

náročnost. Prokopios sice poznamenává, že většinu peněz potřebných k uspořádání 

konzulárních her již dodával císař, ale případní zájemci o konzulát museli stále počítat 

s velkými výlohami, které je mohly přivést až na pokraj bankrotu, zvlášť pokud pocházeli 

z rodin, jejichž členové už dříve konzulát zastávali. Za všechny případy jmenujme Flavia 

Paula, konzula pro rok 512.221 Za jmenování utratil tisíc liber zlata, které si musel půjčit. 

Vzhledem k tomu, že jeho štědrý otec Venantius během svého působení v úřadu 

pretoriánského prefekta a později konzula rozdal většinu rodinných peněz, nebyl Paulus 

schopný půjčku splatit a musel požádat o pomoc císaře Anastasia I., který mu pomohl uhradit 

celý dluh a ještě mu další peníze přidal.

Konzulární hry nepředstavovaly jediný výdaj, který budoucího konzula čekal. Kromě 

uspořádání her se od něj očekávalo, že nechá zhotovit slonovinové diptychy, které konzulové 

zpravidla věnovali císaři, nejvýznamnějším hodnostářům a svým přátelům. První dochovaný 

výlučně konzulský diptych sice pochází z roku 406,222 ale je zřejmé, že si je konzulové 

nechávali zhotovovat již předtím. Z konce 4. století totiž pochází imitace konzulského 

diptychu,223 kterou si nechal vyrobit Rufius Probianus, podle doprovodného nápisu římský 

vikář. A již zákon Theodosia I. z roku 384 stanovil, že slonovinové diptychy si mohou 

pořizovat pouze konzulové.224 Toto ustanovení nezměnil ani žádný z pozdějších zákonů, 

takže diptychy zůstaly jednou z mála výsad, kterým se consules ordinarii těšili i po zavedení 

čestného konzulátu, byť představovaly především další výdaj.

                                               
220 Novellae 105, s. 503. – „Omnibus enim a nobis dictis imperatoris excipiatur fortuna, cui et ipsas deus leges 

subiecit, legem animatam eum mittens hominibus: eo quod imperatori quidem iugis indesinens [est] consulatus 

omnibus civitatibus et populis gentibusque in singulis quae placent distribuenti, advenit autem cum ipse annuerit 

trabea, ideoque et imperii consulatus per omnia sit sequens sceptra.“

221 A. H. M. JONES – J. R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire 2, s. 854.

222 R. DELBRÜCK, Die Consulardiptychen, s. 1.

223 R. DELBRÜCK, Die Consulardiptychen, s. 65.

224 Theodosiani Libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis XV. 9.1, ed. T. Mommsen, Berlin 1905, s. 654.
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Poslední okolností, která mohla přispět ke konci občanského konzulátu, byl velký mor 

v letech 541 a 542, který zasáhl většinu tehdejšího známého světa225 a vyžádal si ohromné 

množství obětí. Odhady se různí mezi zastánci střízlivějšího hodnocení, kteří váhají 

s přijímáním údajů z literárních zdrojů, a těmi, kdo jsou přesvědčeni o katastrofálním 

ekonomickém a společenském dopadu moru na byzantskou říši, jak jej líčí tehdejší autoři.226

Umírněné odhady v každém případě hovoří o narušení obchodní sítě v celém východním 

Středomoří, výrazném poklesu ekonomické aktivity v provinciích a úbytku obyvatelstva, 

který mohl dosahovat až třiceti procent.227 Mor se nevyhnul ani hlavnímu městu 

Konstantinopoli a císařskému dvoru. V podmínkách, kdy každý den umíraly tisíce obyvatel, 

si proto jen stěží můžeme představit pořádání tak slavnostní události, jakou byly konzulární 

hry. Přes všechny tyto neblahé okolnosti Justinián neoznámil úplné zrušení konzulátu, ale 

pouze jej nechal neobsazený. Jeho jednostranné zrušení by totiž odporovalo římské i 

byzantské tradici, která se vyznačovala konzervativností, a překotné rušení zažitých institucí jí 

bylo cizí.228 Ve světle Justiniánových proklamací o významu jeho třetího konzulátu, které 

máme dochovány v předmluvě k prvnímu vydání Codexu Iustinianus,229 by takový krok navíc 

mohl působit podezřele. 

4.2 Císařský inaugurační konzulát – druhá korunovace?

Nové období ve vývoji konzulského úřadu začalo v roce 566, krátce po nástupu císaře 

Justina II., který se rozhodl obnovit tuto hodnost po pětadvacetileté prodlevě. Již dříve jsme 

zmínili Flavia Cresconia Corippa a jeho panegyrik o čtyřech knihách. První tři knihy nám 

poskytly cenné informace o císařově korunovaci. Čtvrtá kniha, jež zůstala nedokončená, se 

pak věnuje právě mimořádnému kroku, který Justin oznámil během svého projevu před lidem 

                                               
225 M. M. MUNGO, Byzantine Trade, 4th-12th Centuries, Farnham 2009, s. 312; P. ALLEN, The ‘Justinianic’ 

Plague, in: Byzantion 49 (1979), s. 5-20; C. MORRISON – J. P. SODINI, The Sixth-Century Economy, The 

Economic History of Byzantium 1, Washington D. C. 2002, s. 193.
226 J. SHEPARD, The Cambridge History of the Byzantine Empire, Cambridge 2008, s. 123.

227 J. PREISER-KAPELLER, Complex Historical Dynamics of Crisis: The Case of Byzantium, in: S. Jakoltzy-

Deger – A. Suppan, Krise und Transformation, Vienna 2012, s. 73.

228 K. LOEWENSTEIN, The Governance of Rome, s. 223., A. SPANOS, „To Every Innovation Anathema“ (?), 

in: Mysterion, strategike og kainotomia, Oslo 2010, s. 52.

229 Codex Iustinianus, s. 74.
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shromážděným v hippodromu: obnovení konzulátu. Corippův popis poměrně výmluvně 

dokazuje, že ceremoniál spojený s uvedením nového konzula do úřadu prošel jen málo 

změnami. Hlavní roli stále hrálo slavnostní procesí, o kterém jsme mluvili na počátku této 

kapitoly a při němž nový konzul rozhazoval mezi shromážděné obyvatele zlaté mince. Motiv 

štědrého konzula hojně rozdávajícího bohatství prostým obyvatelům Konstantinopole vložil 

Corippus do úst i samotnému Justinovi, který během korunovace objasnil své pohnutky k 

obnovení dlouho neobsazeného úřadu slovy: „Přinesu lidu bohatství a vrátím konzulům jejich 

pověst, která jim byla tak dlouho upírána. Celý svět se bude radovat z Justinovy štědrosti.“230

Přestože je jeho vyjádření nepochybně výtvorem básníkovy fantazie, nastoluje zřejmou 

otázku. Pokud tato slova skutečně vystihují Justinovu motivaci pro obnovení konzulátu, kdo

zavinil úpadek dobré pověsti tohoto úřadu a proč se vůči němu Justin tak zásadně vymezuje?

Z chronologického hlediska je odpověď poměrně zřejmá – viníkem úpadku konzulátu 

byl Justinián, který jej ponechal dvacet pět let neobsazený, a to z důvodů, které jsme zmínili

výše. Ačkoliv Corippův panegyrik podává obraz Justina jako truchlícího syna, který zbožně 

organizuje nákladné pohřební slavnosti pro svého předchůdce a ještě krátce před smutečním 

procesím se loučí s jeho mrtvým tělem,231 hned první císařovy činy krátce po korunovaci 

naznačují, že se Justin snažil co nejvíce distancovat od Justiniánovy politiky. Třetí kniha 

Corippova panegyriku popisuje audienci avarského vyslance na konstantinopolském dvoře. 

Jak zaznamenal Corippus, tento „krutý Avar vystoupil s ostrými slovy“ a snažil se výhrůžkami 

přinutit císaře, aby prodloužil mírovou smlouvu mezi Konstantinopolí a Avary a pokračoval v 

placení tributu pacis. Justin „se nedal pohnout hněvem, se zbožností v očích pohlédl na 

mladého muže pyšně pronášejícího vychloubačná slova a klidným hlasem mu odpověděl“. 

Corippův jednostranný popis a sama povaha jeho díla naznačují, že přijetí avarského 

poselstva pravděpodobně neproběhlo tak, jak autor uvádí. Spíše v něm můžeme vidět 

Corippovu snahu ospravedlnit krok nového císaře, a to ukončení vyplácení tributu, který 

dohodla předchozí vláda v roce 558. Ani slova ze závěru Justinovy dlouhé řeči, která varovala 

Avary, aby „připravili své bojovníky, šiky a tábory a přichystali se na generály mojí armády, 

kteří s jistotou přijdou,“ se nakonec nenaplnila, přinejmenším ne za Justinovy vlády. Konec 

vyplácení tributu však měl jiné, dobře známé důsledky. Vojenské pohromy, které 

následovaly, připravily Justina o rozum a uvolnily cestu na trůn jeho nástupci Tiberiovi, 

                                               
230 Corippus, In Laudem II., s. 58: „Ditabo plebes opibus, nomenque negatum consulibus consul post tempora 

tanta novabo, gaudeaut ut totus Iustini munere mundus.“

231 Corippus, In Laudem III., s. 61-62.
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někdejšímu veliteli palácové gardy. Neúspěchy na obou hranicích říše jsou zpravidla 

interpretovány jako výsledek Justinovy snahy změnit politiku svého předchůdce. Obnovení 

konzulátu mohlo být v tomto kontextu jedním z kroků, které císař podnikl ve snaze odlišit se 

v co největší míře od Justiniána I. a získat tak popularitu mezi lidem. Jak jsme již poznali při 

popisu Justinovy korunovace, tatáž motivace se dá zřetelně vysledovat i u dalších císařových 

kroků – vyplacení vynucených půjček od obyvatel Konstantinopole a propuštění vězňů 

v hlavním městě.232

Obnovení konzulátu poskytlo císaři možnost odvděčit se ještě jedné skupině osob –

senátorům a palácové gardě, která mu zajistila hladký nástup na trůn. Během korunovačního 

ceremoniálu se k tomu nenaskytla příležitost, protože Justin okamžitě po korunovaci a 

proslovu před senátory zamířil do hippodromu, kde kromě jiného oznámil i svůj úmysl 

obnovit konzulát pro svou osobu. Odměňování palácové gardy a senátorů se zpravidla 

neodehrávalo ani při předchozích korunovacích. Z popisu procesu nastolování šesti 

předcházejících císařů známe pouze tradiční příslib pěti nomismat a libry stříbra pro všechny 

vojáky ve městě.233 Justin II. podle Corippova popisu234 usedl před slavnostním procesím na 

trůn ve velké síni speciálně postavené k tomuto účelu a vyslechl chválu od shromážděných 

členů senátu, kteří ho v nadsázce nazývali novým Augustem. Poté byla přečtena jména 

senátorů a ti vzápětí předstoupili před císaře a převzali od něj dary. Následoval krátký vstup 

řečníků, kteří v latině a řečtině přednesli další slova chvály na štědrého císaře. Na konci 

ceremoniálu byli odměněni vojáci palácové gardy, kteří se před císaře dostavili po 

jednotlivých oddílech a odnesli si dary odpovídající svému zařazení a hodnosti. Můžeme 

namítnout, že obě odměněné skupiny jsou poměrně velké a jejich odměna může představovat 

pouze variantu již mnohokrát zmíněného donativu pěti zlatých nomismat a libry stříbra, který 

se po několik staletí rozděloval při každém nástupu nového císaře na trůn. Žádný dochovaný 

popis nastolování konzula, a to ani v Římě, ani v Konstantinopoli, se však o rozdělování 

peněz mezi tyto dvě skupiny nezmiňuje. Ani Novela 105, v níž císař Justinián pevně stanovil 

průběh konzulského procesí a limity výdajů, které mohl nový konzul vynaložit na pořádání 

her, nemluví o rozdělování odměn senátorům či palácové gardě. Corippus je v tomto případě 

                                               
232 Corippus, In Laudem II., s. 58-60.

233 A. MOFFATT – M. TALL, Constantine Porphyrogennetos, The Book of Ceremonies; with the Greek edition 

of the Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Canberra 2012, s. 410-423.

234 Corippus, In Laudem IV., s. 77-79.
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velice specifický a nenechává nás na pochybách, že odměna byla určena pouze pro tyto dvě 

skupiny.

Můžeme tedy usuzovat, že v případě Justina II. mělo obnovení konzulátu za cíl

upevnit jeho nárok na trůn. Během konzulárního procesí, které se pravděpodobně konalo po 

rozdělení darů gardě a senátorům, mohl rozdělit mezi obyvatele Konstantinopole peníze, aniž 

by ho Justiniánovo předcházející ustanovení omezovalo ohledně hodnoty mincí. Uzavřená 

část ceremoniálu pak císaři poskytla možnost odměnit se lidem, kteří mu zajistili úspěšný 

nástup na trůn. Justin II. se tímto krokem zároveň vymezil proti svému předchůdci, který 

podle něj nechal konzulát upadnout v zapomnění. 

Corippovo dílo je jediné, které popisuje uvedení nového konzula do úřadu v době 

tohoto „císařského konzulátu“. O ostatních císařích tohoto období známe pouze roztroušené 

zmínky o jejich nastolení a o rozdělování peněz mezi obyvatele Konstantinopole. Každý 

z těchto císařů dal také razit slavnostní mince,235 na nichž byl vyobrazen v konzulárním 

lorosu s dalšími obvyklými odznaky konzulské moci.236 Písemné prameny dokládají, že do 

poloviny 7. století převzali konzulát následující císaři – Tiberios II. pro rok 579,237 Maurikios 

pro rok 583/4238 a Fokas pro rok 603.239 Ve všech třech případech víme díky kronikáři 

Theofanovi a také díky dalším zdrojům, že císařové převzali v daném roce konzulát, spojený 

s velkými finančními dary obyvatelům města. Z toho lze usuzovat, že ve všech případech

uspořádali císařově podobné oslavy jako Justin II. a předchozí konzulové.

Herakleiův konzulát, který začal roku 608, byl pro toto období svým způsobem 

unikátní. Budoucí císař a jeho otec, kartaginský místodržící, v tomto roce povstali 

v severoafrickém Kartágu proti císaři Fokovi a stejně jako řada uzurpátorů v předcházejících 

staletích dali razit své vlastní mince. Na rozdíl od nich se ale Herakleiovci nenechali vyobrazit 

v některém z klasičtějších císařských oděvů, jako byl chlamys nebo paludamentum,240 ale 

právě jako konzulové. Tuto informaci potvrzuje i opis na mincích, které nesou na rubu nápis 

                                               
235 P. GRIERSON, Byzantine Coins, s. 25. – Mince ražené u příležitosti převzetí konzulátu či jeho významného 

výročí jsou obvykle označeny hvězdou.

236 M. HENDY, Catalogue of the Byzantine coins 2, s. 78.

237 Theofanes, Chronografia AM 6072, s. 385.

238 Theofanes, Chronografia AM 6076, s. 390; Theofylaktos Simokattes, Historia I. 12, s. 59.

239 Theofanes, Chronografia AM 6096, s. 451.

240 M. HENDY, Catalogue of the Byzantine coins 2, s. 71-77.
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„DN ERACLIO CONSVLI“.241 O samotném prohlášení konzulem se žádný dostupný pramen 

nezmiňuje. Rovněž Theofanes, který tyto informace svědomitě zapracovával do svého díla, 

píše pouze o tom, že „Herakleios, africký stratég, po naléhání senátu vybavil svého syna 

Herakleia plavidly a vojáky, aby ho mohl vyslat proti uzurpátoru Fokovi.“242 Doklady 

nemáme ani o slavnostním procesí, rozdělování peněz nebo konzulárních hrách, které se 

s převzetím konzulátu pojily. Prameny se o nich nezmiňují ani v souvislosti s Kartágem, ani s 

Konstantinopolí, kam Herakleios úspěšně doplul a kde svrhl císaře Foku. Přesné stanovení 

roku, kdy Herakleios převzal konzulát, nicméně umožňují papyrové svitky z římského 

Egypta, které dosvědčují, že Herakleios konzulát skutečně převzal a používal ho pro datování 

listin společně s roky vlády.243 Proč se ale Herakleiovci rozhodli použít k svému vystoupení 

proti Fokovi právě konzulský titul, na který si činili nárok prostřednictvím zlatých 

konzulárních mincí? Walter Kaegi v monografii o Herakleiovi správně poznamenává, že od 

poloviny 6. století byl konzulát výsadou císařské moci.244 S ní ho po právní stránce spojila 

Novela 105 a po stránce praktické pak přebírání konzulátů císaři na počátku vlády, počínaje 

Justinem II., o němž jsme se zmínili výše. Tato výsada vytvářela z konzulátu ideální 

prostředek, jak si nárokovat vladařskou moc. Herakleios však nemusel tento krok 

zdůvodňovat prokonzulskou hodností provincie, kterou spravoval jeho otec, jak navrhuje 

Kaegi. Dlouhá tradice nápisů v Africe, které zmiňovaly bývalé konzuly, mu sice mohla 

vnuknout myšlenku použít konzulát jako odrazový můstek k císařské hodnosti, ale spíše než 

postavy bývalých občanských konzulů mohly Herakleiovi sloužit za vzor postavy Fokových 

předchůdců na trůnu, kteří spojili konzulát se svou císařskou hodností. Fokovy válečné 

neúspěchy a odpor senátu vůči jeho vládě, která byla v dílech pozdějších dějepisců 

považována za velice tvrdou,245 ostatně dávaly oběma Herakleiům dostatečný důvod povstat. 

Hypotézu, že pro Herakleia mladšího i staršího se prohlášení konzuly rovnalo nároku na 

císařskou moc, podporuje i ikonografická povaha mincí, na nichž jsou v konzulárním lorosu

vyobrazeni oba dva. Tento fakt je sám o sobě neobvyklý, protože již v posledních letech 

                                               
241 P. GRIERSON, Byzantine Coins, Plate 10, s. 164-167.

242 Theofanes, Chronografia AM 6101, s. 458: „Ἡράκλειος δὲ στρατηγὸς Ἀφρικῆς ἐνοχλούμενος ὑπὸ τῆς 

συγκλήτου ἐξώπλισεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ Ἡράκλειον τοῦ ἀπολῦσαι κατὰ Φωκᾶ τοῦ τυράννου.“
243 R. GUILLAND, Études sur l’Histoire administrative de l’Empire Byzantin, in: Byzantion 24 (1954), s. 545-

546.

244 W. KAEGI, Heraclius: Emperor of Byzantium, s. 40-42. 

245 J. HALDON, Byzantium in the Seventh Century: The Transformation of a Culture, Cambridge 1990, s. 41; 

Leon Grammatikos, Chronografia, CSHB 34, ed. I. Bekker, Bonn, 1842, s. 143. – V případě pozdějších historiků 

jde nepochybně o převzatou informaci, která ale potvrzuje Fokovu ustálenou pověst.
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vlády Justiniána I. býval jmenován pouze jeden konzul a od roku 566 jím vždy byl pouze 

vládnoucí císař. Paralelu k tomuto vyobrazení můžeme nalézt na mincích předchozích i 

pozdějších císařů, které nesly portréty spoluvladařů. Justin II. se nechával zpodobňovat 

s císařovnou Sofií246 a sám Herakleios později pravidelně vystupoval na mincích po boku 

svých synů, které nechal v útlém věku korunovat za spolucísaře.247 Konzulské mince obou 

povstalců poměrně dobře zapadají do tohoto schématu. Vyobrazení syna s otcem ale 

neznamená, že jejich nároky císařský trůn byly stejné. Významnější z vladařů byl zpravidla na 

aversu vyobrazován na levé straně,248 a protože podobizny obou Herakleiů jsou na všech 

dochovaných exemplářích mincí k nerozeznání, musíme předpokládat, že totéž pravidlo platí i 

pro jejich konzulární emisi. Že byla osobnost jednoho z Herakleiů významnější, naznačuje i 

fakt, že inskripce v opisu aklamuje jako konzula pouze jednoho z nich.

Pokud Herakleiův konzulát narušil tradici přebírání tohoto úřadu vždy na počátku 

císařovy vlády, jmenování následujících konzulů ji už zbortilo zcela. Svého nejstaršího syna 

z manželství s císařovnou Eudokií, budoucího Konstantina III., nechal Herakleios prohlásit 

konzulem již v roce 632,249 tedy ještě před jeho nástupem na trůn. Téže pocty se dostalo i jeho 

mladšímu synovi, budoucímu císaři Heraklonovi, který se stal konzulem v roce 639.250 Oba 

Herakleiovi synové tak byli jasně vyzdviženi nad jeho ostatní potomky, kteří se nikdy nestali 

konzuly a žádný z nich pravděpodobně neobdržel ani žádnou vladařskou hodnost.251 Přestože 

tradice přebírání konzulátu císařem na počátku vlády tak prozatím ustoupila do pozadí, o to 

výrazněji v tomto okamžiku vystupuje do popředí skutečný smysl tohoto aktu, tj. poskytnout 

panovníkovi legitimitu a popularitu a upevnit jeho nárok na trůn. Sám Herakleios tuto 

strategii využil v úvodu povstání proti Fokovi a dá se předpokládat, že stejně postupoval také

u svých synů, jimž chtěl zajistit nezpochybnitelný nárok na trůn. Ani Konstantina III., ani 

Heraklona však nečekala dlouhá vláda. Již rok po Herakleiově smrti usedl na trůn 

Konstantinův syn, který je v pramenech obvykle označován jako Konstans II. Právě tento 

císař převzal roku 642252 konzulát jako poslední z římských panovníků a po jedenácti stech 
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padesáti letech tak definitivně uzavřel jeho historii. Pojem „konzulát“ a jeho atributy však 

zcela v zapomnění neupadly. Loros přetrvával v mírně upravené podobě na mincích a 

nakonec se z něj stal hlavní císařský oděv.253 Rozhazování peněz během konzulského procesí 

se už vžilo natolik, že se výrazem „ὑπατεία“ (volně přeloženo konzulské peníze) v pozdějších 

staletích označovala i podobná praxe během císařských korunovací.254

V jistém smyslu můžeme pohlížet na několik desetiletí, kdy císaři přebírali konzulát 

na počátku vlády jako na vyústění tradice, s níž byl úřad spojen. V 5. století sice zůstal 

konzulát několikrát neobsazen, ale nikdy nedošlo k naprostému přerušení jeho kontinuity. 

Čtyřiadvacet let od roku 541, během nichž nebyl v Konstantinopoli jmenován žádný konzul, 

však nikdy předtím nemělo obdobu. Tento bezprecedentní výpadek tak naznačuje, že 

Justinián s obnovením konzulátu možná ani nepočítal. Kroky jeho nástupců nicméně vedly k 

obnovení konzulské tradice, která navenek vypadala stejně jako v předcházejících staletích. 

Své rozhodnutí mohli opřít o Justiniánovu Novelu 105, která jim umožňovala nakládat 

s konzulátem podle vlastní vůle.

Odpovědět na otázku, proč panovníci přestali konzulát přebírat právě v polovině 7. 

století, není vzhledem k nedostatku pramenů jednoduché. Můžeme se domnívat, že podlehl 

stejnému procesu proměny jako celá Byzantská říše. V helenizovaném prostředí, zvyklém na 

despotické autokraty, ale nikoliv na pozůstatky republikánské minulosti, bylo udržování 

konzulární tradice víceméně nadbytečné, a to vzhledem k zakotvení herakleiovské dynastie na 

císařském trůnu, který v předcházejících desetiletích obsazovali panovníci bez příbuzenského 

nároku na vládu. Císaři si sice ponechali řadu vnějších odznaků konzulského úřadu, ale 

datování podle let od posledního konzulátu bylo postupně nahrazeno datováním podle let 

vlády jednotlivých císařů. Konstantinopol ve složité době od poloviny 7. století i nadále stále 

zažívala náboženská procesí a oficiální slavnosti, ale konzulské průvody mezi nimi již nebyly.

Pravidelnost, s níž císařové přebírali konzulát na počátku své vlády, a to i když se k ní dostali 

uzurpací, nicméně dokládá, že během sledovaného období lze na obřady spojené s přebíráním 

konzulského úřadu nahlížet jako na jakýsi druhý nástup na trůn.

                                               
253 P. GRIERSON, Catalogue of the Byzantine Coins 3, s. 116.
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svých prostředků, a nikoliv ze státní pokladny.
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Závěr

V předchozích kapitolách jsem se pokusil co nejpodrobněji popsat císařské 

korunovace v období, které se v byzantských dějinách označuje jako přechodná éra. Říše si 

během nich stále udržovala charakter římského státu, ale ten postupně procházel mnoha 

změnami. Stará správní struktura sice zůstala zachována, ale po kulturní stránce začala 

získávat navrch řecká složka nad latinskou, což se projevilo i v jazyce oficiálního 

zákonodárství.255 Zároveň s tím se etablovala pozice církevní hierarchie jakožto strážce 

ortodoxní víry, která se mnohdy ocitala pod útokem nejvyšších míst státní správy, včetně 

císařského trůnu samého.

Podobným procesem proměny prošla i císařská aklamace a následná korunovace. Do 

obřadu, který měl původně téměř čistě vojenský charakter a odrážel tak hlavní základ císařské 

moci, začaly na sklonku 5. století pronikat církevní prvky. Patriarcha, nejvyšší církevní činitel 

v hlavním městě a v celé Východořímské říši vůbec,256 nejprve pomáhal císaři pouze při 

převlékání do panovnického oděvu a při nasazování koruny. Stěžejním okamžikem, od něhož 

lze hovořit o korunovaci patriarchou v církevním slova smyslu, byla chvíle, kdy patriarcha 

začal nad korunou proslovovat modlitbu. Tento akt se poprvé s jistotou odehrál v roce 527, 

kdy Justin I. jmenoval augustem svého synovce Justiniána. Tento obřad však byl svým 

způsobem atypický, protože probíhal podle schématu korunovace samostatného panovníka, 

ačkoliv se Justinián stal pouze spolucísařem. První korunovace samostatného císaře, při níž se 

patriarcha modlil nad korunou, se odehrála v roce 565, kdy byl v paláci prohlášen císařem 

Justin II. Od té doby získávala církevní složka korunovace na významu a již císař Fokas byl 

korunován patriarchou v kostele Jana Křtitele za městskými hradbami.

To však neznamená, že by se císařská korunovace ve sledovaném období proměnila 

v ustrnulý obřad.257 Okolnosti nástupu jednotlivých panovníků na trůn se do značné míry 

lišily a korunovace každého císaře tyto okolnosti velice přesně odrážela. Leon I., jehož na trůn 

dosadil alanský magister militum Aspar, například vyjádřil vojenský základ své moci 
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257 M. McCORMICK, Analyzing Imperial Ceremonies, s. 2.
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aklamací a předáním nákrčníku v táboře v Hebdomonu. Senát, který v té době zažíval 

částečnou renesanci svého vlivu, posléze formuloval své přání spolupracovat s císařem tím, že 

mu na hlavním konstantinopolském fóru předal vlastní korunu, jejímž prostřednictvím mu 

zároveň připomínal, že vliv na jeho vládu má i státní správa. 

Jinak byla uspořádána korunovace spolucísaře, která byla především vyjádřením 

svobodné augustovy vůle. Panovnické insignie, především plášť a korunu, předával pouze 

vládnoucí císař bez asistence patriarchy či kohokoliv dalšího. Během obřadu tohoto typu byl 

korunován hned Leonův vnuk a nástupce Leon II. a také řada dalších císařů, které panovníci 

určili za své nástupce ještě během svého života. Je přitom zajímavé, že obřad korunovace 

spolucísařů ve sledovaném období téměř žádné změny nedoznal. Patriarcha a církevní 

hodnostáři byli pouhými pozorovateli jak během korunovace Leona II., tak při povýšení 

generála Maurikia, které se odehrálo o více než sto let později.

Zdůraznění role patriarchy, který během 6. století začal proslovovat modlitbu nad 

císařskou korunou, nebylo jedinou změnou, kterou korunovační obřad prodělal. Akty spojené 

s uváděním nového císaře na trůn se ve zkoumané době soustředily do bezprostředního okolí 

císařského paláce a hippodromu, dvou nejvýznamnějších center života v Konstantinopoli. 

Také v tomto případě šlo především o reakci na momentální okolnosti. Nástupci císaře 

Zenona, především Anastasius I. v roce 491, Justin I. roku 517 a Justin II. v roce 565, byli 

často vybíráni v utajení, a protože kromě nich existovali i jiní uchazeči o trůn, bylo zapotřebí 

soustředit veškeré obřady do co nejužšího prostoru, aby do následnictví nemohl zasáhnout 

žádný vnější činitel.

Ze sledovaných pramenů zároveň vyplývá, že důvěrná znalost korunovačního 

ceremoniálu nebyla omezena pouze na osoby spojené s císařským dvorem a na nejvyšší státní 

hodnostáře. Jak ukázaly příklady Basiliska, Hypatia a Foky,258 korunovační obřad v jeho 

různých podobách podrobně znali i uzurpátoři, kteří se více či méně úspěšně snažili 

dosáhnout císařského trůnu. Správný průběh korunovace jim měl nepochybně zajistit 

dostatečnou legitimitu, která v pozdně římském a raně byzantském prostředí vyvěrala i ze 

                                               
258 Tyto tři panovníky jsem se rozhodl zařadit do zastřešující skupiny uzurpátorů, přestože jejich osudy byly 

odlišné. Basiliskos sice trůn získal, ale během jediného roku byl svržen. Hypatios byl aklamován císařem během 

povstání a jeho život skončil zároveň s ním. Fokas byl z uzurpátorů nejúspěšnější a i když byl roku 610 svržen 

Herakleiem, na trůnu vydržel osm let.
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samotné schopnosti adeptů uchvátit trůn. Ani uzurpátoři však neváhali upravit korunovační 

obřad podle momentálních okolností. Basiliskos se v roce 475 nechal aklamovat vojáky 

v Hebdomonu, čímž navázal na tradici vojenských aklamací předchozích císařů, která byla 

tou dobou ještě v živé paměti. Hypatiova nedobrovolná uzurpace v roce 532 během povstání 

Niká se rovněž uskutečnila v souladu s dobovými tradicemi, ale protože Hypatia podle 

tehdejších pramenů podporovali především senátoři, korunovace a improvizované 

vyzvedávání na schody se odehrály před kurií senátu na Konstantinově fóru. Rovněž Fokas 

byl v roce 602 aklamován vojskem a vyzvednut podle starodávného zvyku na štít, ale oproti 

předcházejícím císařům se nechal korunovat patriarchou v kostele Jana Křtitele. Zároveň 

využil příležitosti, kdy na jeho stranu přešli příslušníci démů Zelených a Modrých sloužící 

jako milice, a nechal se jimi podruhé vyzvednout na štít, aby splnil podmínku aklamace 

vojskem v Konstantinopoli.

Všichni císařové od Justina II. po Konstanta II. navíc využívali k posílení své 

legitimity a mocenských nároků starodávný konzulský úřad. Jeho převzetí na začátku roku 

hned po nástupu na trůn se stalo jakousi druhou korunovací, která císařům zároveň 

poskytovala příležitost zalíbit se lidu pomocí štědrých darů a her. Konzulský úřad, který od 

vlády Justiniána I. tvořil trvalou součást panovnické moci, aniž s ní nadobro splynul,259 si 

udržel natolik specifický charakter, že konzulský loros zůstal trvale přítomen i na císařských 

mincích. Jeho sepětí s císařskou mocí zároveň znamenalo, že Herakleios mohl v roce 608 

využít právě tento úřad, aby vznesl nárok na trůn.

                                               
259 A. CAMERON, Continuity and Change in Sixth Century Byzantium, s. 13. Averil Cameronová nazývá toto 

uspořádaní velice výstižně jako „konsubstanciálnost“.
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