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Aspects of Light in Church Architecture

Light is an element that is symbolically present in any religion for its life-giving 
and revealing function. The paper focuses on the use of light in the Christian 
milieu and in both historical and contemporary Christian architecture.

Different approaches to light characterise each period and its social and 
cultural aspects. Building materials develop, their properties improve over 
time, but light is an eternal architectural element – a necessary condition.
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Světlo je prvek, který je symbolicky přítomen snad ve všech náboženstvích zvláště 
pro svoji životadárnou a odhalující funkci. V práci bych se chtěl zabývat přede-
vším cestou světla v křesťanském prostředí a její funkcí v historické a současné  
architektuře.

Rozdílné přístupy ke světlu jsou charakteristickým odrazem dané doby a jejích 
kulturně-sociálních aspektů. Stavební materiály se vyvíjejí, zlepšují se dnes jejich 
vlastnosti, ale světlo je věčným účastníkem architektury, podmínka sine qua non.

V prvé části se zaměřuji ve stručnosti na světlo ve Starém a Novém zákoně  
s odkazem na vliv textů na další vývoj dějin sakrální architektury. Jsou to zvláště 
táborské světlo a světlo Nového Jeruzaléma, která ovlivnila umění dalšího tisíci-
letí.

V další části je věnována pozornost teologii Pseuda Dionisia Aeropagity, kte-
rý vychází z platonské filosofie, a vytváří tak soubornou teologickou nauku. Její 
odraz pak můžeme sledovat v architektuře a výzdobě chrámu Boží moudrosti  
v Byzanci, v ravennských chrámech a v mnoha dalších stavbách ranně křesťan-
ského starověku.

Teologie Pseuda Dionisia Aeropagity ovlivnila i západní umění, zvláště pak vý-
zdobu chrámu v St. Denis, kde opat Suger uchovával opisy Pseudo Dionisiových 
spisů. Opět se zobrazuje táborské světlo, které ozařuje celý chrám skrze vitráže, 
zářící drahokamy.

Renesance přichází se zcela odlišnou koncepcí světla. Je to světlo naturali-
stické. V baroku se tak stává chrám vtažením pomocí divadelních prostředků  
do oslaveného světa. Světlo, které dříve vyzařovalo z obrazu, je nyní vnějším prvkem. 
Chiaro scuro, roztrhnuté nebe na stropě Il Gesu, domalovávané světlo ve výzdobě  
Sv. Mikuláše v Praze vytváří iluzionistickou světelnou scénu.

Přesycenost iluzemi a divadelním zpracováním přichází v podání světla no-
vým, vědeckým způsobem. Corbusier definuje pět bodů moderní architektury  
a současně přichází nová éra chrámů, kde je světlo zpracováno zcela odlišným 
způsobem než kdy dříve.

Obsahem práce je seznámit s dějinami světla a s jeho aspekty v sakrální archi-
tektuře. Dále je záměrem poukázat prostřednictvím vybraných příkladů z histo-
rické a současné architektonické tvorby na dějinné odlišnosti přístupů ke světlu 
v sakrálním prostředí. Na základě získaných poznatků autor navrhne koncepci 
práce se světlem v současné sakrální tvorbě.
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