
KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ 

STŘEDOVĚKU



Předpoklady umění středověku: –

spirituální a mentální ukotvení v 

teologii – vývoji a proměnách 

dogmatiky a symboliky (historii 

kultury a umění, estetice, 

religionistice, filosofii a kulturní 

antropologii...)

...detail Ukřižovaného Krista (dat. 1160 – 1200 

s prvky z 15. stol., emaily a cloisonné na 

dubovém dřevě, původem asi Kolín n. R., 

Victoria & Albert Museum, London)



Bůh jako geometr (1. pol. 13. stol., 

iluminace z Bible moralisée

pravděpodobně z majetku francouzské 

královské rodiny, dnes ve sbírkách 

Albertina, Wien)

_______________________

„more geometrico“ je pozoruhodným  

symbolickým vyjádřením důležitosti 

posvátné geometrie při aktu Stvoření 

světa...

...Logos božského Fiat (Staniž se, 

Budiž...) znázorněný jako duchovní akt 

ustavení řádu sféry pozemského 

prostřednictvím nadpřirozeného 

sakrálního matematicko-geometrického 

intelektuálního kalkulu...

(horní sférický kruh aury kolem ideální 

geometrizované hlavy božského 

Stvořitele se násobí ve spodním světě 

Stvoření)



... „more geometrico“  - jako „neomezená expanze bodu“ - v pojetí 

Kosmu jako soustavy nebeských sfér u předsokratovských filosofů a v 

mimoevropských kulturních tradicích ovlivnil i pozdější křesťansko-

antické a středověké představy o řádu světa...



PROPORČNÍ ESTETICKÉ TEORIE  - ANTICKÁ TRADICE

Ze všech definic krásy byla ve středověku jedna zvlášť úspěšná. Pochází od sv. Augustina (Epistula 3, Corpus Scriptorum 

Ecclesiasticorum Latinorum) a zní: Quid est corporis pulchritudo? Congruentia partium cum quadam coloris suavitate. - Co 

je to krása těla? Soulad jednotlivých jeho částí doprovázený příjemným barevným odstínem. Tato formule opakuje formuli 

jinou, bezmála analogickou, která patří Ciceronovi, která zase shrnuje celou stoickou a obecně antickou tradici, jak ji 

vyjadřuje dvojice řec. chromá kat symmetria.

Základním a také nejstarším aspektem těchto formulí je však congruentia, proporce, číslo, které mělo svůj původ 

dokonce již u předsókratiků. Prostřednictvím Pythagora, Platóna a Aristotela se toto v podstatě kvantitativní pojetí krásy 

několikrát objevilo v řeckém myšlení, aby pak exemplárně - a to v poloze praktické operativnosti - našlo své místo v 

Polykleitově kánonu a ve výkladu, kterým jej následně opatřil Galénos. Kánon vznikl původně jako praktický technický 

návod, jak však vnikal do proudu pythagorejských spekulací, stával se postupně dokumentem dogmatické estetiky. I ten 

jediný fragment, který se z něj dochoval, obsahuje teoretické tvrzení („krásno povstává postupně z mnoha čísel") a Galénos 

ve svém shrnutí různých pojetí kánonu říká, že „krása není záležitostí jednotlivých prvků, ale harmonické proporce částí; 

jednoho prstu vzhledem k druhému a všech prstů vzhledem k celé ruce (...) každé z částí vzhledem k části jiné, jak je psáno v

Polykleitově kánonu" (Placita Hippocratis et Platonis V, 3). Z těchto textů tedy vzešla záliba v elementární polyvalentní 

formuli, v takové definici krásy, která formální dokonalost vyjadřuje numericky, v definici, která umožňuje řadu variant a 

přitom zůstává převoditelná na základní princip jednoty v různosti.

Dalším autorem, díky němuž proporční teorie dorazila až do středověku, je Vitruvius. Z něho čerpají jak teoretikové, tak i 

autoři praktických návodů od 9. století. V jeho textech se nenacházejí jen termíny proportio a symmetria, ale i definice: např. 

ratae partis membrorum in omni opere totiusque commodulatio -v každém díle přítomná symetrie prvků určité části a celku; 

nebo ex ipsius operis membris conveniens consensus expartibus separatis ad universae figurae speciem ratae partis 

responsus - náležitý soulad prvků díla a shoda oddělených částí určité části s obrazem celku figury (VITRUVIUS, De 

architectura III, 1; I, 2).

Ve 13. století Vincent z Beauvais ve svém Speculum maius (I, 28, 2) shrnuje Vitruviovu teorii lidských proporcí a hovoří o 

normě vhodnosti, která je typická pro řeckou proporční koncepci, podle níž je předmět krásný, jsou-li jeho rozměry určeny 

vztahem jednoho rozměru k druhému (obličej je desetina těla atd.) a nejsou-li uváděny každý zvlášť do vztahu k neutrální 

číselné jednotce. Jde tu o proporčnost založenou na konkrétních organických harmoniích, nikoliv na abstraktních číslech.



Erwin Panofsky

zakladatel ikonologie

„…ikonografie je to odvětví dějin umění, které se 

zabývá námětem neboli významem uměleckých 

děl a nikoliv jejich formou…

…ikonologie je metoda interpretace (odvozená od 

„logos“, což znamená „myšlení“ nebo „rozum“), 

která vychází spíše ze syntézy než z analýzy…“

„…právě tak jako je přesná identifikace motivů 

předpokladem správného ikonografického 

rozboru, je přesný rozbor obrazů, příběhů a 

alegorií předpokladem jejich správné ikonologické 

interpretace…“

(česky vyšlo: Význam ve výtvarném umění, Odeon Praha 1981)

V kontextu interpretace umění může být podnětem k diskursu i 

teorie hermeneutického výkladu založená Gadamerem:

gadamer/gadamer.htm

...mědirytina Melancholie Albrechta Dürera

gadamer/gadamer.htm
gadamer/gadamer.htm
gadamer/gadamer.htm
gadamer/gadamer.htm


…obraz rajské zahrady v evropském 

středověku s Adamem a Evou…

had-pokušitel symbolizuje 

inteligibilní přírodní jsoucno, jehož 

poznání přinese prarodičům lidstva 

podle křesťanských představ pád do 

hmotného světa a koloběhu zrození 

a smrti…

…energetika chtonického dračího 

pokušitele tu dostává výrazně 

negativní význam…



Strom života podle tradiční židovské kabaly 

se skládá z deseti sefirot reprezentujících 

působení božského principu v hierarchii tří 

světů…

…transkulturální synkretismus přináší značné 

obtíže při tlumočení 

sémiotických/významových struktur v 

odlišných a nesouladných tradicích a 

dějinách, což navíc ke kulturně-lingvistické 

odlišnosti může překladatele či interpreta vést 

ke zkreslujícím vysvětlením a svádět ke 

značně nepřesným nebo i mylným 

generalizacím v interpretaci globálních 

mentálních vzorců… 

V kontextu středoevropského umění může být 

podnětem k diskurzu tento příklad:

pilgram_symbolik\frames7.htm
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Raně středověké mozaiky v duchu 

byzantské ikonografie v románské 

bazilice na ostrově TORCELLO v 

benátské laguně:

Bohorodička – Theotokos v hlavní 

oltářní apsidě, znázorněná jako 

Odighitria ukazující pravou rukou na 

svého syna jako na cestu ke spáse -

doprovázená dvanácti apoštoly v dolním 

pásu, - je ústředním motivem ortodoxní 

ikonické symboliky (2. pol. 12. stol.)

_______________________



Monumentální mozaika Posledního soudu v téže bazilice na 

Torcellu je dílem neznámého mistra, jenž se vyučil v Salonice

a byla restaurována ve 12. stol. řeckým mozaikářem... 





Strana po Kristově levici s odsouzenci a 

zatracenci...úplně na vnější straně v 

prostředním pásu směrem od dvou andělů -

v plamenném poli trůní modrý Satan s 

Antikristem v klíně...

_______________________



Tento detail mozaiky Posledního soudu v 

bazilice na Torcellu znázorňuje stranu 

nebešťanů po pravici Krista Soudce...

_______________________
Program kompozice:

Celek mozaiky pod Ukřižováním úplně 

nahoře - je dělen do dalších pěti úseků 

zobrazujících Anastasis (Sestup do 

předpeklí) s vysvobozením či vzkříšením 

starozákonních praotců a patriarchů. Dále 

Sedícího Krista Soudce s orodující Pannou 

Marií a sv. Janem Křtitelem (Deesis), 

obklopeného archanděly Michaelem a 

Gabrielem a apoštoly. Následuje Příprava 

trůnu na poslední soud (Etymasia) a po 

obou stranách vzkříšení mrtvých. Dále 

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. Latinský nápis 

korunující lunetu portálu odkazuje na 

modlící se Matku boží pod sebou: „Ó 

Panno, popros svou modlitbou Syna 

božího o smilování a zažeň všechny 

hříchy.“





Raně středověká bazilika ve Veroně, zasvěcená sv. Zenovi - je jednou z nejdůležitějších 

ukázek severoitalského umění v duchu architektury a sochařství lombardského typu (lvi 

nesoucí baldachýn chránící průčelí)...

Za křídly dřevěných dveří je uvnitř skryto dílo tří mistrů: 48 unikátních bronzových panelů 

západních dveří vytvořených v období let 1030 až 1137... Vedle Bernwardovy Rajské brány v 

německém Hildesheimu - fascinující ukázka originálů raně středověké plastiky a virtuózního 

kovolijeckého řemesla...







Mramorové boční panely portálu na 

pravé straně nesou reliéfy s náměty z 

knihy Genesis ( k nejkrásnějším patří 

Adam a Eva u Stromu poznání 

dobrého a zlého a Stvoření Evy z žebra 

Adamova)...

... a po stránce studia zvířecí anatomie 

pozoruhodné Stvoření  suchozemských 

zvířat...





Levá část 

reliéfních 

panelů je 

tematicky 

zaměřena na 

výjevy ze 

života Ježíše 

Krista...

(zde odshora 

např. Útěk do 

Egypta, Křest 

v Jordánu, 

Klanění tří 

králů, 

Obětování v 

chrámu, 

Zvěstování,  -

dole částečně 

Navštívení, 

Narození v 

Betlémě a 

Anděl s 

pastýři...)  





...detail 

figurálního 

motivu z levé 

strany 

baldachýnu...

...posloupnost 

výjevů je 

vertikální 

směrem od 

Narození 

božského 

dítěte k 

Ukřižování 

Spasitele...



Detail polychromovaného tympanonu s motivem svatého Zena, triumfujícího nad Zlem ... 



Bronzové výplně západních dveří (1030 – 1137)



Detail praotce Jesse s genealogickým

Stromem královského rodu 

Davidova, vyrůstajícím z jeho klína, 

v němž se měl zrodit Mesiáš...

Bronzové výplně západních dveří (1030 – 1137)



Bronzové výplně západních dveří (1030 – 1137)



Bronzové výplně západních dveří (1030 – 1137)



Bronzové výplně západních dveří (1030 – 1137)



Bronzové výplně západních dveří (1030 – 1137)



Bronzové výplně západních dveří (1030 – 1137)



Bronzové výplně západních dveří (1030 – 1137)



Bronzové výplně západních dveří (1030 – 1137)



Bronzové výplně západních dveří (1030 – 1137)



F I N I S


