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P A N T H E O N  

Tvořil část většího komplexu budov, z nichž v původní podobě je zachován jen objekt 

Pantheonu. Patří mezi stavby, které nechal na Martově poli postavit významný vojevůdce a 

Augustův zeť Marcus Vipsanius Agrippa. Podle nápisu na průčelí - M. AGRIPPA L. F. COS. 

TERTIUM FECIT1, byl chrám postaven r. 27. př. Kr. Slovo „Pantheon“ je odvozeno 

z řeckých výrazů  - vše a  - bůh. Zda se jméno chrámu vztahuje na množství 

božstev uctívaných v chrámu nebo zda vyjadřuje nejsvětější, nejposvátnější místo, je nejisté. 

Určitě v chrámu sídlila ochranná božstva rodu Juliů, Mars a Venuše, od nichž Juliové 

odvozovali svůj původ. Tuto informaci přináší Dio Cassius , který také tvrdí, že Agrippa si 

přál v chrámu postavit i Augustovu sochu, ale ten to odmítl. Uvnitř tedy byla, kromě dalších 

božstev, umístěna jen socha Caesara a sochy Augusta a Agrippy stály v nikách v sloupové 

předsíni. Plinius St.3 zmiňuje, že na uších Venušiny sochy prý byly náušnice zhotovené 

z Kleopatřiných perel. 

Agrippův Pantheon shořel r. 80 po Kr., obnoven byl za císaře Domitiana (81 - 96). Za 

vlády Trajána (98 - 117) do něj uhodil blesk a chrám opět shořel. Znovu jej vybudoval císař 

Hadrián (117-138) a tato stavba je zachována dodnes. Ač se vlastně jednalo o zcela novou 

stavbu, Hadrián přesto v průčelí ponechal výše zmíněný nápis. Další opravy byly prováděny 

za Antonína Pia (138 - 161) a jiný nápis na štítu svědčí o opravách r. 202 za císařů Septimia 

Severa (193 - 211) a Caracally (211 - 217).4 

Hadriánova stavba patří k vrcholným dílům římské architektury. Skládá se ze dvou 

částí: sloupové předsíně (pronaos), kterou tvoří šestnáct korintských sloupů z jednoho kusu 

granitu, a z obrovské rotundy, která je zaklenuta rozměrnou kupolí opírající se o cihlové 

oblouky a žebra vyplněná betonem. Výška a průměr stavby jsou stejné, 43, 40 m. V kupoli se 

nachází otvor o průměru 9 m, který je jediným zdrojem světla rovnoměrně rozptýleném po 

celém prostoru. Dio Cassius připomíná vztah obrovské kupole k nebeské klenbě a tato 

souvislost byla ještě umocněna velkým kulatým oculem. Celá stavba se svou důstojností, 

symetrií a harmonií měla být ostatně vyjádřením neměnnosti a věčnosti římského impéria 

(aeternitas imperii). Kupole je zdobena kazetami, které byly původně ještě zdobené 

bronzovými  ornamenty.  Zdi  prolamuje  sedm hlubokých výklenků,  stěny jsou  obložené 

1 Marcus Agrippa Luci filius consul tertium fecit - Postavil M. Agrippa, Luciův syn, jsa po třetí konzulem. 
2 Řecký historik (asi 155 -235 po Kr.), autor řecky psaných římských dějin, kde líčí římskou historii od 
mýtických počátků až do své doby 
3 (23 - 79), autor encyklopedie Naturalis historia 
4 „Pantheum vetustate corruptum restituerunt“ - Obnovili Pantheon zničený stářím. 
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mramorem. Dodnes má chrám původní mramorovou dlažbu a původní vstupní dveře z 2. 

století. 

Stavba byla vzorem, který pečlivě studovali renesanční architekti, byla inspirací pro 

Michellangela při stavbě kupole baziliky sv. Petra nebo pro Filippa Brunelleschiho, stavitele 

kupole florentského chrámu Santa Maria del Fiore. Zachovaly se i kresby, které podle této 

římské památky prováděl malíř a architekt Raffael. Fascinoval řadu dalších umělců, neboť 

v této stavbě se projevila nová koncepce vnitřního prostoru. Řecká architektura počítala 

hlavně s pohledem zvenčí, lid se shromažďoval k účasti na liturgické oběti před chrámem, 

kde byl umístěn oltář. Pantheon ale vytváří vnitřní prostor, v němž se věřící shromažďují, aby 

se modlili k bohům odděleni od vnějšího světa. 

Vnější zjev stavby je poznamenán zdánlivou stylovou nesourodostí, spojuje se zde 

průčelí s helénistickým sloupořadím a vnitřní monumentální prostor římské tradice. Tento 

nelad se zmírní, vezmeme-li v úvahu, že dnešní vnější vzhled neodpovídá antickému. Vstupní 

porticus a kupole byly původně maskovány dvěma bočními sloupořadími, které rámovaly 

vstup, a tak kryly mohutnou stavbu za nimi. Za časů Hadriánových byl okolní prostor 

rozsáhlejší než dnes, takže byl proporčně k stavbě harmoničtější. Tento prostor byl obklopen 

sloupovou síní. Podobný, jen několikrát větší prostor dnes představuje Svatopetrské náměstí. 

Chrám byl zavřen r. 391. Za to, že nebyl zničen coby pohanská svatyně, vděčíme 

papeži Bonifácovi IV., který r. 609 dosáhl povolení od císaře Foky přeměnit Pantheon na 

křesťanskou baziliku. Byla pojmenována S. Maria ad Martyres (Sta Maria rotonda) a byly 

v ní uloženy kosti mučedníků převezené z katakomb. Došlo k úpravě postranních výklenků, 

kde původní sochy pohanských bohů byly vystřídány křesťanskými oltáři. V 7. století nechal 

byzantský císař Konstancius II. sejmout pozlacené bronzové pláty ze střechy kupole a odvést 

do Cařihradu. Známější je ale „oloupení“ Pantheonu z r. 1632, kdy papež Urban VIII. z rodu 

Barberini nechal strhnout bronzový strop předsíně, z něhož pak Bernini odlil baldachýn 

v bazilice sv.  Petra. Tento čin byl glosován jedovatou poznámkou:“Quod non fecerunt 

 
barbaři,   fecerunt   Barberini.“    Kromě   toho   Urban   VIII.   nechal   Berninim   přistavět 

k Pantheonu dvě vížky, které jako nevkusný přílepek byly posměšně přezvány na „Berniniho 

oslí uši“. Odstraněny byly r. 1883. 

Od 16. století začal být Pantheon vyhledáván významnými osobnostmi jako místo 

posledního odpočinku, postupně se stává italským národním kostelem, nechávají se zde 

5 Co neudělali barbaři, udělali Barberiniové. 
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pohřbít první italští králové. Na vlastní žádost zde byl pohřben r. 1520 Raffael Santi6, který si 

dopředu objednal sochu Madonny u svého přítele Lorenzotta. Napravo je pomník Raffaelovy 

snoubenky Marie Bibbieny. neteře Raffaelova mecenáše, kardinála Bernarda Divizia. Střední 

velké výklenky po obou stranách slouží jako hrobní kaple prvních italských králů, Viktora 

Emanuela II. a Umberta I. s manželkou Markétou. Před jejich hrobkou stojí porfyrový 

podstavec s napodobeninou železné lombardské koruny. V prvním pravém výklenku je 

freska Melozzy da Forliho „Zvěstování Panny Marie“. V apsidě, kde je oltář bez svatostánku, 

se nachází byzantský obraz Matky Boží asi z 11. století. 

V 19. století můžeme sledovat vznik pantheonů na různých místech v Evropě, jedná se 

o stavby či prostory zasvěcené národním velikánům. Nejznámější je Pantheon v Paříži, který 

na štítu nese nápis „aux grands hommes la patrie reconnaissante“. Byli zde pohřbeni velikáni 

jako Voltaire, J. J. Rousseau, V. Hugo atd. V českém prostředí se s Pantheonem setkáváme 

v prvním patře Národního muzea, jednalo se o reprezentační místnost pro slavnostní 

shromáždění. Obrovské lunety jsou vyzdobeny obrazy V. Brožíka, V. Hynaise, F. Ženíška a 

byly zde umísťovány sochy mužů zasloužilých o vlast a národ. 
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6 Epitaf vyrytý na Raffaelově hrobce: „Zde odpočívá Raffael. Bál jsem se neproniknutelného, překonal jsem 
obyčejné, roven velkým, jen smrtelné zemřelo se mnou!“ 
7 Je chována v chrámovém pokladu v Monze a byli jí korunováni italští králové. Říká se jí železná, protože je 
v ní zasazen tepaný proužek železe z hřebu z Kristova kříže. 
8 Velikým mužům vděčná vlast 
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1. freska Melozza da Forli „Zvěstování Panny Marie“ 
2. hrobka Viktora Emanuela I I .  
3. náhrobek kardinála Consalviho (1757 - 1824) 
4. hrob Raffaela (1483- 1520) 
5. hrob krále Umberta 1. 
6. hrob architekta a malíře Baldassarra Peruzziho (1481 - 1536) 
7. hroby malířů Perina del Vagy (1500 - 1547) a Teddea Zuccariho 

 


