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 Jakkoli dnes Itálii vnímáme jako centrum společenství křesťanských národů západu, 

v období středověku byla ze zeměpisného hlediska jeho periferií. Ve své podstatě tudy po 

staletí procházela hranice mezi kontinentální Evropou Karla Velikého, Byzance a námořní říší 

Arabů. Byzantské vlivy jsou snadno rozpoznatelné a zřetelné na mnohých památkách té doby 

po celém Apeninském poloostrově, stejně jako v samotných církevních obřadech raného 

středověku. Ostatně k definitivnímu oddělení římské církve od církve východní dochází až 

v r. 1054, prolínání prvků obou kultur lze tedy v daném období označit za naprosto přirozené. 

Navíc pokud se zaměříme na samotné Benátky, jejich dóže byl byzantským vévodou, který se 

postupně vymanil z vlivu Byzance, jejich biskup patriarchou, svatý patron města Marek 

pocházel z Orientu a chrám, který byl postaven, aby uchovával jeho ostatky, měl 

pravděpodobně původně strukturu řecké baziliky. 

 

 Politický a ekonomický vzestup Benátek byl natolik závratný, že již v 8. století, 

v době úpadku Ravenny, neměly v oblasti Jaderského moře soupeře. V polovině 9. st. 

kontrolovaly ústí řek Pádské nížiny, ale i dopravní tepny, které se podél nich táhly daleko do 

vnitrozemí; na konci 10. století ovládaly plavbu ve vodách Jadranu a dóže se honosil titulem 

„Dux dalmaticorum.“ Do 11. století spadá vysvěcení nové hutě pro stavbu chrámu sv. Marka 

a v téže době vzniká i slavnostní obřad zásnub dóžete s mořem. Námořní poslání Benátek 

bylo dáno s konečnou platností a vstříc Orientu začal vyplouvat stále větší počet jejich lodí 

s nákladem dřeva, kovů, otroků a poutníků.  

 

Netrvalo dlouho a s Benátčany bylo možno se setkat na celém území říše. Kolem 

poloviny 12. století jich zde byly tisíce a kroniky vyprávějí, že za povstání proti cizincům 

roku 1171 jich bylo zatčeno na deset tisíc. V roce 1082 obdržely Benátky od císaře Alexia II. 

záruku absolutní svobody v obchodování po celé říši, byly osvobozeny od celních poplatků a 

posléze získaly i právo zakládat v Byzanci obchodní kolonie.  

 

První křížová výprava přišla v době, kdy italská námořní města již obchodně pronikla 

do byzantského a arabského světa a v čele s Janovem a Pisou byla připravena chopit se 

dějinné příležitosti, která se jim nabízela. Benátky, které ale vzhledem ke své pozici ve 



východním Středomoří neměly zájem na změně svého státu quo, se k první výpravě 

nepřipojily. Teprve po jejím vítězném ukončení si uvědomily perspektivy, jež se jim otvírají  

a již roku 1100 kotvila flotila jejich dvou set lodí před Jaffou a Benátky obdržely od 

Gottfrieda z Bouillonu velké obchodní koncese. Proticizinecké a protibenátské bouře, které 

vypukly v Konstantinopoli v letech 1171 a 1182, jim poskytly záminku k radikální změně 

politiky ústupků vůči východořímské říši a roku 1202 dokázaly pomocí obratné diplomacie, 

podpořené štědrými dary, nasměrovat válečníky čtvrté křížové výpravy na Konstantinopol. 

12. dubna 1204 bylo hlavní město východořímské říše podmaněno a benátský dóže jmenován 

vládcem nad čtyřmi a půl díly nového latinského císařství. A i když tato říše jak známo 

neměla dlouhého trvání, přetrvaly z ní obchodní výsady a lodní přístavy, které si Benátky 

zabezpečily na pobřeží, na řeckých ostrovech a v Konstantinopoli samotné a které přes 

všechny proměnlivé události zůstaly v jejich rukou a představovaly základnu pro další 

bohatství benátské oblasti.    

 

Byzantské mozaiky 

 

Ačkoli v rámci Itálie najdeme největší množství dochovaných byzantských mozaik v 

Raveně, rovněž v Benátkách se podařilo uchovat vzorek tohoto pozoruhodného uměleckého 

druhu, který nám dává tušit bohatství Byzance a umožňuje si představit, jak mohly vypadat 

v dobách rozkvětu říše kostely v Konstantinopoli a dalších centrech. 

 

  Mozaikové obrazy a ikony jsou typickým prvkem byzantského umění, přičemž 

zobrazovány byly většinou postavy z křesťanské věrouky a dějin. Tvorba mozaik v Byzanci 

navázala na tradici živou již z dob antického Řecka, v němž bylo řemeslo mozaiky povýšeno 

na kultivované a složité umění, které se postupně stalo populárnější formou výtvarného 

vyjádření než malba. Římané poté rozšířili tento umělecký druh do celé říše a mozaiky se 

staly velmi oblíbenými v celé oblasti od severní Afriky po Černé moře, od Asie až po 

Španělsko. 

 

Byzantské mozaiky byly sestavovány z nepravidelných barevných krychliček z 

mramoru, keramiky a skla (tzv. „smalti“) zasazovaných do cementové malty, přičemž každá 

krychlička byla k sousední usazena v lehce odlišném úhlu. Zeď byla nejprve zdrsněna údery 

kladiva, pokryta vrstvou omítky, a jemně uhlazena. Do takto připraveného několik centimetrů 

silného podkladu pak umělec vyryl základní obrysy, podle vyhotoveného návrhu zasazoval 



kostky a pečlivě zamazával spáry. Ve výsledku jednotlivé kostičky lehce vyčnívají nad 

okolním povrchem a množství reflexních ploch umocňuje optický dojem. Tvar kostek je 

většinou lehce kónický, aby se usnadnilo jejich zasazování do omítky, venkovní strana 

vytvářející celkový obraz bývá čtvercového nebo lehce obdélníkového tvaru.  

 

Pozadí mozaik je tradičně tvořeno tenkými zlatými plíšky zatavenými do pórovitého 

skla (tzv. teserrae). Tato kombinace umožňuje dosáhnout v interiérech nejrůznějších 

barevných odlesků a efektů. Na rozdíl od římských mozaik, které se zpravidla používaly spíše 

k výzdobě podlah, je navíc pro byzantské mozaiky typické umístění na zdech a stropech 

budov, v nejrůznějších konchách, nikách a lunetách, takže se odlesky mění zároveň s tím, jak 

se divák pohybuje po budově a z jakého úhlu k nim v daném okamžiku vzhlíží. Díky 

antickým předlohám se v byzantské církvi uchovaly myšlenky a postupy řeckého umění ve 

znázornění látek, tváří a gest, v modelování světla a stínu, i v principech zobrazení 

perspektivy. 

 

San Marco 

  
 Největší množství mozaik najdeme v monumentálním chrámu sv. Marka stojícím na 

stejnojmenném náměstí v těsném sousedství Dóžecího paláce. Mozaikové dekorace zde jen 

v interiérech pokrývají více než 8000 m² a ilustrují nejrůznější scény ze Starého i Nového 

zákona. První z nich nás ovšem upoutají již před vstupem na západní fasádě lemující náměstí. 

V archivoltě druhého levého oblouku najdeme vyobrazení Ctností a Blažeností vytvořené ve 

40. letech 13. století a představující vzory toho, jak dosáhnout spasení. Rovněž nad portály 

nalezneme cyklus mozaik vyprávějících příběh převezení těla sv. Marka do Benátek. Až na 

jednu výjimku však pocházejí z 16. a 17. století. Tou výjimkou je jediná dochovaná scéna 

původních mozaik kostela, která se nachází v lunetě pátého oblouku (posledního zprava). 

Představuje Tělo sv. Marka přenášené do první baziliky, kde bude uloženo, a je datována 

mezi léta 1270 – 1275. 

 

 Pokud vejdeme do chrámu a projdeme skrze atrium do postranní Zenové kaple, 

uvidíme mozaikové výjevy z let 1270 – 1280, tvořící prolog k již zmíněnému cyklu 

vyobrazení na fasádě. Na valené klenbě je ilustrován život sv. Marka, především psaní 

evangelia v Římě, apoštolská mise v Aquilei a egyptské Alexandrii a jeho umučení. V kapli 

najdeme také Sen sv. Marka, dóžetem i benátskými obyvateli velmi oblíbený výjev. 



Zobrazuje legendu, v níž sv. Marek a sv. Hermagorus cestovali do Říma a před bouří se 

uchýlili do Benátské laguny. Evangelistovi se té noci ve snu zjevil anděl, aby mu zvěstoval, 

že právě zde bude po smrti uloženo jeho tělo. Legendu však vymysleli sami Benátčané, aby 

ospravedlnili únos ostatků světce z Alexandrie.  

 

 Atrium, tvořené dvěma širokými chodbami s malými kupolemi, pochází z 12. – 1. pol. 

13. století. Původní mozaiková výzdoba, realizovaná v letech 1215 – 1280, zde byla 

několikrát renovována a restaurována. Společným jmenovatelem všech výjevů je inspirace 

Starým zákonem, především knihami Genesis a Exodus. Cyklus začíná kupolí Stvoření světa 

z let 1215 – 1225. V mozaikách můžeme rozpoznat Božského ducha vznášejícího se nad 

vodou nebo Vyhnání ze zahrady ráje, kde Adam a Eva odcházejí bránou. Ve scéně zobrazující 

Stvoření člověka je zobrazen Bůh bez vousů a v podobě Emmannuela, jak modeluje sochu 

z hlíny. Výjevy pokračují v klenbě Potopy (třetí a čtvrté desetiletí 13. století), kde Noe 

zachraňuje potomstvo před zkázou. Centrální síň atria, nazývající se pro svůj charakteristický 

tvar Pozzo (studna), obsahuje mozaiky ze 16. století.  

 

 Pokud projdeme dále, spatříme u centrálního apsidiálního vstupu mozaiky Osmi 

apoštolů a Čtyř evangelistů vytvořené řeckými umělci. Patří k nejstarším v chrámu a 

pocházejí z 11. a 12. století. Na klenbě ze třetího a čtvrtého desetiletí 13. století najdeme 

Noemův příběh, Stavbu babylonské věže a vyobrazení Boha matoucího pozemské jazyky. 

Přiléhající Abrahámova kupole ze stejné doby počíná svůj příběh Božím příkazem k opuštění 

Kanaanu a končí v lunetě Obřezáním Izáka. 

 

 Následují tři kupole Josefovy, vytvořené během 13. století. Nalézt na nich můžeme 

nejrůznější výjevy, mimo jiné např. Josefův sen, vyobrazení Josefa spouštěného do studny 

svými bratry (pravzor uložení Kristova těla), Abraháma v zoufalství po spatření Josefova 

zakrváceného pláště, ale i scény hladomoru v Egyptě. Kupole Mojžíšova z let 1270 – 1280 

začíná výjevem Mojžíše opuštěného a znovu nalezeného a končí v témže místě Mojžíšem 

zouvajícím si boty před hořícím keřem.    

 

 Interiér kostela obsahuje oproti atriu především obrazy z Nového zákona. Jeho 

rozsáhlá mozaiková výzdoba započala ve druhé polovině 12. století, ovšem samozřejmě i zde 

byla v průběhu času renovována, upravována či pozměňována. Staletá tradice považuje za 

inspirátora a možná též tvůrce jejího ikonografického plánu calabrijského opata a ikonografa 



Gioacchina Da Fiore. Mozaiky měly plnit především didaktickou funkci. Ústředním tématem 

je Boží plán spásy lidstva, jenž se odehrává ve dvou úrovních – laskavé poselství Božího 

království a epocha církve jakožto cesty ke konci světa. Základem tohoto teologického 

diskurzu je postava Krista, chápaného jako obhájce lidstva u Boha Otce. Dalšími přímluvci 

jsou Panna Marie, apoštolové a světci, zobrazovaní v různých oblastech. 

 

 Mozaiková výzdoba klenby pravé postranní lodi (pozdní 12. – rané 13. století) 

zobrazuje mučednickou smrt čtyř světců – Jakuba Menšího, Filipa, Bartoloměje a Matouše. 

Také na zdi pod klenbou je znázorněno mučednictví Kristových nástupců, Šimona Zélótského 

a Judy, na něž v nižší části navazuje velkolepý výjev Utrpení v zahradě (1214 – 1220), 

zhotovený třemi různými mozaikáři. Ježíše zde najdeme v šesti obrazech, třikrát při modlitbě 

a třikrát kárajícího Petra a další následovníky za usnutí a nedostatek vytrvalosti. V nižší 

úrovni pak spatříme pět orámovaných mozaikových ilustrací (1230 – 1235). Panna Marie 

v modlitbách je obklopená čtyřmi proroky, kteří oznamují příchod Krista.     

 

Na začátku hlavní lodi nalezneme bohatě zdobenou letnicovou kupoli. V jejím středu 

je znázorněn Boží trůn (Etimasia) s holubicí Ducha Svatého. Z trůnu vycházejí paprsky světla 

snášející se jako proudy vody v podobě plamenů, jež sestupují na hlavu každého z apoštolů. 

Podle byzantské tradice je mezi nimi i sv. Marek. Apoštolové získávají dar dalších řečí, aby 

mohli po světě šířit dobré zprávy o Božím království, přičemž národy světa, jež uvěří zprávě 

apoštolů, jsou znázorněny mezi okénky. Luneta na vnitřní fasádě nad vstupem zobrazuje 

Krista na trůnu s Pannou Marií a sv. Markem (pol. 13. st.). 

 

Podél středové osy hlavní lodi dojdeme nyní ke kupoli Nanebevstoupení Páně (pozdní 

12. st.). Ústředním motivem je Kristus na Olivetské hoře vynášený na nebesa čtyřmi anděly. 

Mezi stromy vidíme jeho učedníky a v jeho úrovni modlící se Madonu. Výjev zobrazuje také 

dva anděly, jež říkají: „Co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do 

nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ Ve čtyřech klenbách, podpírajících 

kupoli, najdeme scény z Kristova života, jak jsou popsány v evangeliích. Nejstarší výjevy 

jsou na jižní (1. pol. 12. st.) a západní (konec 12. st.) klenbě – mezi nimi např. Pokušení 

Kristova nebo Sestup do předpeklí, jenž je v byzantské ikonografii ekvivalentem 

Zmrtvýchvstání. 

 



Pravé příčné lodi dominuje kupole sv. Leonarda z pol. 12. st., která působí ve srovnání 

s ostatními poněkud prostě. Svatí, jež jsou zde znázorněni (sv. Leonard, Mikuláš, Klement a 

Blažej), mají být pravděpodobně chápáni jako postavy dóžatům zvláště vzácné. Klenby, 

lunety a zdi, podpírající kupoli, jsou zdobeny scénami ze života Krista, Panny Marie a 

některých světců, zaměřenými především na jejich zázraky. Slavná mozaika umístěná na 

západní zdi příčné lodi představuje Zjevení těla sv. Marka v bazilice (pol. 13. st.) a je prvním 

zpodobením příběhu, nazvaného Inventio, jenž se odehrál podle tradice r. 1094, tedy v době 

dokončení a vysvěcení třetí podoby baziliky. Podle této legendy zapomněli Benátčané 

v důsledku častých přestaveb chrámu, kde se nachází tajná místnost, v níž je uloženo tělo 

světce. Zahájili proto třídenní půst a čtvrtého dne se sešli v bazilice, aby se modlili za boží 

pomoc při hledání evangelistových ostatků. Náhle v chrámu pukl sloup a odhalil tak vzácný 

úkryt. Tělo světce není v pravé části mozaiky vidět, jelikož tato epizoda zobrazuje závěrečný 

obřad díkůvzdání, můžeme ale vidět místo, kde bylo tělo uloženo, a spolu s tím se nám nabízí 

možnost prohlédnout si vyobrazení interiéru baziliky. 

 

Dominantou kněžiště je Immanuelova kupole (rané 12. století a 1170) s postavou 

Immanuela, toho, kdo je věčný a jehož království je nekonečné. Je pravzorem Krista –  

původně hebrejské slovo znamená „S námi bůh.“ Pod ním se modlí Panna Marie, ta, která 

(podle proroka Izaiáše po její levici) „počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel.“ Na 

spandrilách kupole najdeme symboly Čtyř evangelistů. Impozantní mozaika Krista na trůnu 

v apsidiální konše je datována do roku 1506 a signována mozaikářem zvaným Pietro. V nižší 

části můžeme spatřit sv. Mikuláše, sv. Petra, sv. Marka a sv. Hermagoruse, prvního 

legendárního biskupa z Aquileie.   

 

Levá příčná loď je korunována kupolí sv. Jana (1. pol. 12. st.). Mozaiky na klenbě, 

lunetách a zdi pod ní, zobrazují scény ze života Panny Marie a Ježíše, mezi nimi Zvěstování, 

Útěk do Egypta nebo Ježíše mezi doktory. V kapli sv. Isidora, jejíž stavba začala roku 1350 za 

vlády dóžete Andrey Dandola, najdeme výjevy ze světcova života a rovněž příběh převezení 

jeho těla z Chiosu do Benátek. 

 

Mozaiková výzdoba levé postranní lodi byla povětšinou vytvořena v průběhu 17. st. a 

věnuje se mučednictví apoštolů. Výjevy na klenbě stvořili Luigi a Girolamo Gaetanovi podle 

náčrtů Antonia Vassilacchiho, známého jako L´Amiense (1607 – 1620), Alessandra 

Varotariho, známého jako Il Padovanino (1621) a Tizianella (1622 – 1623). V rozměrné 



lunetě najdeme díla mozaikářů Luigiho Gaetana, Lorenza Ceccata a Giacoma Pasteriniho, 

zhotovená podle návrhů Girolama Pilottiho (1623 – 1631), která se věnují sv. Petrovi a 

Pavlovi. Nejstarší dochovanou mozaiovou ilustrací v tomto prostoru je pak Kristus Immanuel 

obklopený čtyřmi proroky, z let 1225 – 1230.  

 
    

 
Santa Maria Assunta 

 

 Bazilika Santa Maria Assunta je tvořena hlavní lodí a dvěma postranními 

s půlkruhovými apsidami. Interiér kostela je zřejmě v mnohém inspirován kostelem Saint 

Apollinare v Raveně, pravděpodobně bylo původním záměrem vymozaikovat také zdi 

centrální lodi tak, aby se vytvořilo spojení mezi apsidou a vstupním prostorem. 

 

 Přístup do kněžiště vede přes pravou postranní loď, kde se nachází kaple Santissimo 

Sacramento s mozaikovou výzdobou z druhé poloviny 11. století. Nad konchou kněžiště je 

vyobrazeno Zvěstování. Archanděl Gabriel, znázorněný z profilu, spěchá k Marii s rukou 

nataženou k pozdravu. Panna Marie je zobrazena při práci, zahalena do volné tuniky drží 

v levé ruce vřeteno a vedle sebe má položený košík.  

 

V široké, zlacené konše nad oltáříkem následuje stojící Madona s dítětem. 

V byzantském výtvarném umění se po efeském koncilu v roce 431 ustálilo několik typů 

vyobrazení Madony, které byly přísně dodržovány včetně příslušného oděvu. Zde je Marie  

znázorněna jako tzv. Hodegetria (naz. podle výjevu v chrámu Hodegon v Konstantinopoli), 

ukazující pravou rukou na svého syna jako na cestu ke spáse. V pásu pod ní jsou hieratické 

postavy dvanácti apoštolů. Půlkruhovou apsidu zabírá vysoké cihlové schodiště s biskupským 

trůnem uprostřed. Mezi ní a oknem je mozaiková busta sv. Heliodora, prvního biskupa 

z Altina, rekonstruovaná v 19. století. Ostatky světce odpočívají u paty oltáře.  

  

 Nejvýznamnější mozaikou v kostele je však monumentální Poslední soud. Měl být 

varováním pro věřící opouštějící kostel, aby i během všedních dnů pamatovali na jeho 

nevyhnutelnost a řídili se podle křesťanských zásad. Mozaika byla zhotovena neznámým 

mistrem, jenž se učil v Salonice a restaurována nejprve ve 12. st. řeckým mozaikářem a poté 

ještě v 19. st. – tehdy ovšem rekonstrukční práce překročily žádoucí rámec a mozaika jimi 



byla nenávratně poškozena. Giovanni Moro, jež měl zrestaurování mozaik na starosti, za to 

byl později dokonce odsouzen.  

 

Mozaika se skládá z několika motivů vyobrazených v pásech pod sebou. První dva 

pásy tvoří celek odkazující dle byzantské tradice k Ježíšovu ukřižování, sestupu do předpeklí 

a zmrtvýchvstání. Tato část mozaiky mohla být podle některých názorů vytvořena až ve 12. 

století. Nejvýše můžeme spatřit Ukřižování s pannou Marií po Ježíšově pravé ruce a  sv. 

Janem Evangelistou po levé. Krev tryskající z Kristových ran zdůrazňuje jeho lidství. 

V dalším úseku mozaiky je zobrazen Sestup do předpeklí (Anastasis) s vysvobozením či 

vzkříšením praotců a patriarchů. Kristus zde vítězí nad smrtí a ďáblem, vystupujíce 

z rozlomených pekelných vrat stojí poraženému ďáblovi na hlavě. V levé ruce drží kříž, 

nástroj svého vítězství a pravou rukou vytahuje z říše smrti Adama, otce lidského pokolení. 

Po obou stranách stojí archandělé, ověnčeni klenoty po vzoru byzantských císařů. 

 

Výjevy od třetího pásma dolů pochází z 11. st. a ilustrují samotný Poslední soud. 

Sedící Kristus soudce s pannou Marií a sv. Janem Křtitelem (Deesis) je obklopený archanděly 

Michaelem a Gabrielem a apoštoly. Trůn mandlového tvaru, na němž Kristus sedí, má 

odkazovat na božství v lidské tělesné schránce. Vychází z něj ohnivá řeka končící v pekle, 

vyobrazeném v nejnižším pásu. Následuje Příprava na poslední soud (Etymasia) a po obou 

stranách vzkříšení mrtvých. Vprostřed jako hlavní motiv vystupuje Trůn vítězství kříže se 

znázorněním všech nástrojů Kristova utrpení. Na trůně leží zapečetěná kniha, která bude, jak 

se praví v Apokalypse, otevřena v okamžiku posledního soudu. Po stranách klečí Adam a 

Eva, prosící o milost. V posledním pásmu můžeme vidět Vážení duší (Psychostasia), o něž 

zápasí archanděl Michael a dva démoni. Na jedné straně jsou spravedliví a na druhé zatracení 

se Satanem držícím Antikrista. Po stranách portálu je Rajská brána se sv. Petrem a Čtyři 

kruhy pekelné. Lunetu portálu zdobí modlící se Matka boží a latinský nápis „Ó Panno, popros 

svou modlitbou Syna božího o smilování a zažeň všechny naše hříchy.“ 
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