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ÚVOD 
 

 K vybrání tématu „Řád Dominikánů v umění středověku a baroka v Čechách 

(cca. 1225-1800)“ mě silně inspirovala práce kustoda při výstavě Hic sunt dominicanes 

v prostorách dominikánského kláštera u svatého Jiljí na Praze 1. V rámci svých 

pracovních povinností jsem se dostala se i do takových prostor, které zůstávají běţnému 

návštěvníkovi zcela skryty. Díky vstřícnosti místních členů řádu se mi naskytla 

neočekávaná příleţitost, pokusit se shrnout zde nabyté poznatky i na jiném poli, neţ 

byla jen obyčejná komunikace s návštěvníky kláštera. Umění a jeho význam mě 

odjakţiva lákalo a po té, co jsem absolvovala hodiny ikonografie, téma závěrečné práce 

bylo na světě. 

 Ikonografie je věda o symbolech uţívaných v umění. Odráţí staré legendy a 

příběhy o světcích, jejichţ pravdivost je sporná, kteří představovali hlavní inspirační 

zdroj pro umělce. Je třeba si uvědomit, jak velkou roli hrála v dřívějších dobách církev a 

víra v Boha. Byla to jedna z nejdůleţitějších věcí v ţivotě člověka, a proto není divu, ţe 

lidé vyvíjeli neskutečné mnoţství energie, jen aby ji mohli prokázat svoji nezměrnou 

úctu a vyjádřit její důleţitost. V průběhu času vzniklo velké mnoţství sakrálních staveb, 

které musely mít i patřičnou výzdobu. Jen zřídka se ovšem dochovala podoba světců, či 

jejich popis. Pro umělce bylo tedy důleţité osvojit si nejen malířské umění ale i určité 

fakta či legendy o ţivotě zobrazovaných, aby tak byl schopen na plátně jednotlivé osoby 

rozlišit.  

 Dominikánský řád je z hlediska křesťanské ikonografie velmi zajímavý. 

Postava hlavního zakladatele, svatého Dominika, je přímo opředena legendami, ze 

kterých se odvíjely způsoby a metody zobrazování, které autoři pouţívali. Proto se 

v první části své práci věnuji dostatečně velký prostor na přiblíţení ţivota a vlastně i 

legendy svatého Dominika, aby bylo moţné spatřit propojení ikonografie s bibliografií 

v širším kontextu.  

 Se stejným záměrem vznikly i kapitoly o svatém Tomáši Akvinském a svaté 

Zdislavě z Lemberka. Kapitolu zabývající se ţivotem Tomášovým, jsem chtěla rozšířit i 

o stručný nástin jeho nejdůleţitějších myšlenek, jak v obecném náhledu na křesťanství 

či lidské poznání, tak i na jeho názory o umění. Byl to nejen jeden z nejdůleţitějších 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=38b0a004a2cd068ae6b2442acaed631d&tid=&do=main&doo=detail&did=106750
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=38b0a004a2cd068ae6b2442acaed631d&tid=&do=main&doo=detail&did=106750
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=38b0a004a2cd068ae6b2442acaed631d&tid=&do=main&doo=detail&did=106750
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církevních osobností, nýbrţ také filozof, který svými názory na krásu, světlo a barvu 

silně zasáhl do dějin umění. Tyto názory jsem se snaţila shrnout v jednotlivých 

kapitolách a dokázat je přímo citacemi z jeho díla. 

 Tato práce ale nemá jen obecně pojednávat o dominikánském řádu. Skrz ni 

jsem se snaţila dané poznatky shrnout a konkrétně je ukázat na zařízení a výzdobě 

kostela svatého Jiljí. Proto věnuji rozsáhlou kapitolu i popisu kostela a významného 

barokního refektáře, protoţe jejich výzdoba je krásným příkladem toho, jak se legendy 

odrazily v umění a způsobech zobrazování. Kostel a malby v něm jsou ovšem nejen 

významné z ikonografické perspektivy, malby jsou mimořádné uţ jen díky osobě jejich 

autora, Václava Vavřince Reinera, jednoho z nejlepších českých barokních umělců. 

 V poslední kapitole se věnuji postavě svaté Zdislavy z Lemberka. Jak uţ jsem 

se zmínila, práce má propojit obecnou teorii o dominikánech a její vyuţití v praxi ale 

chtěla jen ji posunout i do kontextu s českými zeměmi. Proto jsem k tomuto účelu 

vybrala Zdislavinu osobnost. Byla donátorkou dominikánského řádu a po své smrti se, 

jako původní české světice, stala jejich patronkou. V kapitole se opět zabývám jak 

ţivotem, tak legendami odráţejících se v jejím zpodobňování, tak i reálným příkladem 

její tématiky z kostela u svatého Jiljí. 
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1. ŢIVOT SVATÉHO DOMINIKA, VZNIK A 

VÝVOJ ŘÁDU 
 

 Budoucí zakladatel kazatelského řádu se narodil ve španělské vesnice 

Caleruega do rodiny Felixe de Guzmána a (později) blahoslavené Jany z Azy. Byla to 

právě zboţná matka, kdo vedl Dominika k víře a vzbudil v něm přání dát se na církevní 

dráhu.
1
 Kdyţ dosáhl věku čtrnácti let, odešel do katedrální školy v Palencii, kde začal 

pronikat do studia filozofie a teologie. Uţ v tak mladistvém věku si uvědomoval 

strádání ostatních a dokázal se vcítit do rolí těch nejpotřebnějších. Kdyţ v roce 1191 

vypukl ve městě hladomor, prodal dokonce všechny své knihy, aby jim pomohl. 

 Díky své píli se stal uţ ve dvaadvaceti letech knězem a kanovníkem v Osmě.
2
 

Jeho schopností si brzy všiml tamní biskup Diego de Arabes a vybral ho do zvláštního 

poselstva kastilského krále Alfonze VIII., jehoţ hlavním úkolem bylo vyjednat 

královský sňatek s princeznou v dalekém Dánsku.
3
 Cesta byla dlouhá a při přechodu 

oblastí v jiţní Francie se poselstvo dostalo do kontaktu s místní komunitou kmene 

Kumánů, tzn. s komunitou Albigenských.
4
 

 Setkání mělo jak na Diega, tak na Dominika takový vliv, ţe se oba rozhodli 

najít cestu, jak je přesvědčit k návratu k pravé víře. Příleţitost se jim naskytla záhy, uţ 

v roce 1205, kdyţ je na jejich pouti do Dánska zastihla zpráva o smrti princezny a tím 

cesta poselstva ztratila svůj význam. Do Osmy se ale uţ nevrátili. Místo toho se vydali 

přímo k papeţi Innoncenci III. s prosbou, aby je zprostil dosavadních úřadů a povinností 

a aby jim bylo dovoleno vydat se mezi heretiky a hlásat mezi nimi evangelium. Papeţ 

jim vyhověl, ale protoţe problém s Albigenskými neustále narůstal, pozměnil jejich 

původní plán a vyslal je do oblasti jiţní Francie. Papeţský stolec se totiţ snaţil v dané 

době vysílat misionáře do nejvíce „ohroţených“ oblastí, i kdyţ misie většinou končily 

s nevalným výsledkem. 

                                                           
1
Pracný Petr: Český kalendář světců, Ewa edition, Praha 1994, str. 182. 

2
 Buben M. Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve, III. Díl/I.Svazek: 

Žebravé řády, Libri, Praha 2006, str. 18. 
3
 Buben M. Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve, III. Díl/I.Svazek: 

Žebravé řády, Libri, Praha 2006, str. 19. 
4
 Albigenští, neboli také kataři (z řeckého kataroi); francouzští sektáři ve 12 století, neuznávající instituci 

církve a tvrdící, že Kristus je anděl, který svoji smrt jen předstíral, tudíž odmítali víru v jeho 
zmrtvýchvstání. 
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  Oba řeholníci si velice dobře uvědomovali, jak je jejich nový cíl sloţitý a bylo 

jim jasné, ţe pokud chtějí uspět, musí změnit stávající postupy misií. Přišli na to, ţe aby 

se uzavřeným komunitám mohli alespoň trochu přiblíţit, musí si zvolit jim podobný 

způsob ţivota. Při pozorování těchto skupin si všimli nápadného rozdílu mezi bohatým 

kazatelem a skromnými Albigenskými. Vzdali se proto veškerého pohodlí a pěšky, bez 

peněz a v chudém šatu
5
 se vydali na cestu. Tím vytvořili novou taktiku v postupu proti 

katarům. Diego přišel s nápadem, aby vyuţili apoštolského způsobu kázání zakládající 

se na naprosté chudobě kazatele. Dosaţením stejných podmínek se mělo vyváţit 

kontrast mezi jindy nákladným způsobem ţivota zástupců církve a Albigenskými, kteří 

svůj ţivot zasvětili naprosté chudobě. Chtěli oslovit co nejvíce lidí, a proto šli rovnou 

do samotného středu heretiků.  

 Uţ v roce 1206 zaznamenali první úspěch. Ve vsi Proville u Fonyaux se jim 

podařilo obrátit skupinu místních ţen, pro něţ pak koncem roku zaloţili klášter. 

Vybudováním tohoto nového společenství znamenalo získat strategickou základnu 

přímo v srdci oblasti plné heretiků a později se z něj stal vůbec první klášter 

dominikánských mnišek. Ovšem boj o záchranu duší neměl mít dlouhého trvání. Roku 

1207
6
(některé prameny uvádějí 1209 

7
) umírá Diego z Areveda a celá misijní skupina se 

rozpadá. Současně se mění ale celý postup přístupu k heretikům. V roce 1208 byl jimi 

zavraţděn papeţský legát Peter z Castelnau a Římu jednou pro vţdy došla trpělivost. 

Papeţ Innoncence III. vyhlásil téměř okamţitě kříţovou výpravu a tím rozpoutal dobu 

tvrdého pronásledování, drancování a vraţdění. 

 Dominik ovšem s novým postupem církve nesouhlasil. Stáhl se sice do ústraní, 

ale i tak se snaţil apelovat na vrchnost, aby zastavila tento nesmyslný ,,hon“, který 

přinášel jen utrpení po všech stránkách. Dominik si velice dobře uvědomoval, ţe pouţití 

násilí k prosazování a přijetí víry nikam nevede. Naopak, takový postup jen více 

podporoval odpor k církvi a lidé (kataři) byli zarytě přesvědčeni o správnosti svého 

pojetí víry. Podle Dominika se měli boje nahradit horlivým kázáním, racionálním 

vyvrácením bludařských argumentů a příkladným ţivotem ze strany kněze. Zaloţil 

                                                           
5
Pracný Petr: Český kalendář světců, Ewa edition, Praha 1994, str. 183. 

6
 Buben M. Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve, III. Díl/I.Svazek: 

Žebravé řády, Libri, Praha 2006, str. 20. 
7
Pracný Petr: Český kalendář světců, Ewa edition, Praha 1994, str. 183. 
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proto spolek MILITES CHRISTI
8
, jehoţ hlavním úkolem byla ochrana církve slovem a 

písmem a odmítání jakéhokoliv násilí.
9
 

 V dubnu roku 1205, tedy přibliţně v době, kdy Toulose bylo očištěno od katarů, 

dostal Dominik od jednoho bohatého měšťana darem dům, který záhy přeměnil na první 

klášter nově vznikajícího společenství. K tomu ale vedla ještě dlouhá cesta. Prvně bylo 

potřeba začít hned u samotných Dominikových společníků. Jejich prvotním úkolem se 

bylo vzdělávat, aby byli schopni odolat a vyvrátit bludařské učení na základě 

racionálních argumentů. 

 Mezitím se Dominik zúčastnil IV lateránského koncilu
10

, kde papeţe poţádal o 

potvrzení nového řádu. Papeţ svolil ale jen pod podmínkou, ţe si Dominik musí vybrat 

mezi dvěma jedinými a povolenými řeholemi, buď řeholi svatého Benediktýna, nebo 

svatého Augustýna. Tedy, nesměl vytvořit svoji vlastní. Tím se církev snaţila bránit 

přílivu nových řádů a řeholí, které by se mohly vymknout kontrole a ohrozit tak její 

oficiální učení. Dominik si zvolil řeholi svatého Augustýna, která důrazem na bratrskou 

lásku a motlitbu řádu nejvíce vyhovovala a která svou obecností dovolovala určité 

rozšíření o další předpisy a dodatky, převzatých převáţně ze stanov premonstrátů.
11

 

 Dominikánský řád tak vzniká 22. 12. 1216, kdy ho papeţ Honorius III. potvrdil 

v bulle RELIGIOSAM VITAM ELIGENTIBUS
12

 a následně označil jeho členy za 

bratry kazatele
1314

. Papeţ ale sledoval i praktické vyuţití. Vznik řádu byl podnícen 

neustále se rozšiřujícími kacířskými spolky a podle papeţovy představy měl slouţit jako 

jejich protiváha a součastně pomoc biskupům v kázání Boţího slova. Poprvé v dějinách 

církve tak získává nějaký řád privilegium, vyhrazené jen biskupskému úřadu. 

 Tomuto poslání musela být podřízena veškerá činnost Dominikánů. Vše muselo 

směřovat nebo se naopak odvíjet od výkladu písma. Nanejvýš důleţité bylo racionálně 

odolávat nejrůznějším scestným učením. Všichni členové se proto museli ponořit do 

                                                           
8
 Překl.: „ Vojáci církve“ 

9
 Buben M. Milan Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve, III. Díl/I.Svazek: 

Žebravé řády, Libri, Praha 2006, str. 20. 
10

  Koncil byl svolán bulou papeže Innoncence III. 19. dubna 1213 
11

 Buben M. Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve, III. 
Díl/I.Svazek: Žebravé řády, Libri, Praha 2006, str. 21. 
12

 Překl.:„Volba náboženského života“ 
13

 Fratras praedicatores 
14

 Buben M. Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve, III. 
Díl/I.Svazek: Žebravé řády, Libri, Praha 2006, str. 21. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/19._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1213
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důkladného studia, aby se naučili správné argumentaci a hledání nových cest výkladu 

evangelia. Byla to přímo povinnost kaţdého, se celoţivotně vzdělávat, neustále 

prohlubovat své znalosti a ty pak následně šířit mezi lidem. Kaţdý klášter měl proto 

vţdy alespoň jednoho učitele, který dohlíţel na studium svých bratrů. S tímto přístupem 

nebylo tedy ţádným překvapením, ţe dominikáni byli brzy povaţováni za jedny 

z nejvzdělanějších komunit a řada z nich působila i na univerzitním a vědeckém poli.
15

 

 Úkolem šířit pravdu o Kristově učení, dostal i řád misijní charakter. Sám 

zakladatel Dominik se pěšky vydával na dlouhé cesty, aby se dostal i do těch 

nejzapadlejších oblastí, kde se snaţil kázat a vysvětlovat základní principy víry.
16

 

K úplnému pochopení situace si musíme uvědomit, ţe je to doba 13. století, kdy 

gramotný byl jen zlomek populace a tudíţ zbytek jen těţko rozlišoval, zda se jedná o 

výklad heretika nebo „řádného“ zástupce církve. Proto museli, obdobně jako Dominik, 

všichni jeho následovníci cestovat a tím přibliţovat všem vrstvám obyvatelstva základní 

myšlenky evangelia. Stejně jako apoštolové vykonávali vše v přísné askezi a chudobě, 

aby tak byli příkladem pro společnost tak závislou na materiálních hodnotách a 

smyslovému poţitku. 

 Dominikáni obecně prosazují ţivot v pokoře a prostotě, které se výrazně 

prosazují i v oblastech jejich ubytování nebo odívání, a které vycházejí právě z řehole 

svatého Augustýna. Hned po svatém Dominikovi
17

 je největší řádovou autoritou Tomáš 

Akvinský.
18

, který shrnul a dále rozvedl Dominikovy ideje v řádovém programu 

CONTEMPLATA ALIIS TRAGERE
1920

. 

                                                           
15

 Buben M. Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve, III. 
Díl/I.Svazek: Žebravé řády, Libri, Praha 2006, str. 11. 
16

 Buben M. Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve, III. 
Díl/I.Svazek: Žebravé řády, Libri, Praha 2006, str. 19.  
17

  Za svatého byl prohlášen v roce 1234 
18

 Tomáš Akvinský studoval teologii, působil na univerzitě a stal se členem dominikánského řádu. Je 
považován za jednoho z nejvýznamnějších učitelů církve, na kterého byl povýšen papežem Piem V. roku 
1567. Jeho filozofie o harmonii rozumu a víry vychází z Aristotelových děl a tvoří vrchol scholastiky 
 Pieper Josef: Tomáš Akvinský : život a dílo, Vyšehrad, Praha 1997 
19

 Překl.: „ Zajímavé předávat jiným“ 
20

 Buben M. Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve, III. 
Díl/I.Svazek: Žebravé řády, Libri, Praha 2006, str. 11. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel_c%C3%ADrkve
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pius_V.
http://cs.wikipedia.org/wiki/1567
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad
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 Dominikáni jsou také horlivými zastánci mariánského kultu a motlitby růţence. 

Podle legendy ho měla Panna Marie předat Dominikovi, aby „mu pomohla šířit plnější 

chápání jejího Syna“
21

.  

 Všechny zásady a priority vytvářejí specifický církevní řád, který klade důraz na 

prostý apoštolský způsob ţivota, šíření pravdy a evangelia, neustálé sebevzdělávání, 

motlitbu ve společnosti svých bratří a celoţivotní pokoru. 

  

                                                           
21

 Buben M. Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve, III. 
Díl/I.Svazek: Žebravé řády, Libri, Praha 2006, str. 12. 
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Znázorňování 

 Veškerá ikonografie dominikánského řádu vychází hlavně z legend o ţivotě jeho 

hlavního představitele, tedy o sv. Dominikovi. Výrazné jsou především tyto následující 

tři – Dominikovo narození, získaní darů v podobě hole a růţence. 

 První legenda, tedy ta týkající se světcova narození, se vlastně odehrává několik 

dnů před ním. Matce, později blahoslavené Janě z Azy, se zdál zvláštní sen.
22

Ve snu 

jasně viděla, jak z jejího lůna vyskočil pes s hořící pochodní v tlamě, se kterou 

zapaloval celý svět. Ten oheň ale nebyl nebezpečný, nic nezničil, nýbrž všude tam kde 

vzplál, zavládla mezi lidmi láska a klid. Jana záhy brzo pochopila, že její očekávané dítě 

bude něčím mimořádné a že právě ono se stane šiřitelem lásky a pravým zastáncem 

víry. A stejně jako ten pes ze snu, bude i on svým „ štěkotem“ navádět zbloudilé duše na 

tu správnou cestu. Legenda pokračuje o pár dní později dále, když měla Dominikova 

kmotra na křtu spatřit na jeho čele hvězdu, která svým zářivým světlem prozářila celý 

svět.
23

 

 Na základě této legendy se daný pes ze snu stal hlavním poznávacím znakem 

nově vzniklého řádu. Odtud také pochází název „DOMINICANES“ tedy, PSI PÁNĚ. 

Pes bývá většinou černý, někdy s namířeným pohledem zpět. Často je zobrazen vsedě, 

na červené knize nebo v souvislosti s modrou koulí představující zeměkouli a s hořící 

pochodní, kterou můţe drţet v tlamě nebo pod tlapou.
24

(obr 1.) Symbol psa drţící 

pochodeň byl později vloţen i do novější verze řádového znaku, ve kterém sedí na 

červené knize pod překříţenou lilií s palmovou ratolestí na černém poli. Původní 

variantou byla sníţená stříbrná špice, taktéţ na černém poli. Měla tak představovat 

rozevřený dominikánský plášť na bílé tunice.
25

 

                                                           
22

 Buben M. Milan ve své Encyklopedii řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve, III. 
Díl/I.Svazek: Žebravé řády, Libri, Praha 2006, uvádí, že se jednalo o vidění, ne o sen. 
23

 Buben M. Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve, III. 
Díl/I.Svazek: Žebravé řády, Libri, Praha 2006, str. 19. 
24

Jirásko Luděk: Církevní řády a kongregace v zemích českých, klášter premonstrátů na Strahově, Praha 
1991, str. 51. 
25

 Typický oděv dominikánského řádu 
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 V horní části erbu je zlatá, osmihrotá hvězda, vztahující se k vidině při křtu. 

Celý štít je jakoby podloţen stříbrně-černě čtvrceným liliovým kříţem, na kterém visí 

růţenec a nad nímţ se nachází hraběcí koruna s devíti perlami
26

. (obr. 2.) 

 Znak bývá zobrazován s různými, malými obměnami. Postavení ústředních 

symbolů procházelo v průběhu let neustálým vývojem. Jeho vrcholnou formu lze spatřit 

v barokním refektáři v kostele u svatého Jiljí v Praze.
27

 Kombinace stříbrné a černé 

barvy se promítlo i do samotné figury psa, který je tu černý s bílýma ušima. 

S odvrácenou hlavou sedí na červené knize a v tlamě drţí onu hořící pochodeň, 

symbolizující poslání řádu bratří kazatelů. Pochodeň hoří červenými plameny, které 

jakoby pohlcují říšské jablko. Nad ním je umístěna hvězda. Stříbrná špice znaku je 

vytvořena díky rozevřenému plášti vycházející z papeţské tiáry posazené uprostřed 

štítu. Po pravé straně je umístěn procesní kříţ a červený kardinálský klobouk s deseti 

střapci a nalevo zlatá berla a infule. Štít doplňují překříţená, z pravé strany lilie o pěti 

květech a z levé zelená palmová ratolest, neboli kříţící se symboly čistoty, pravdy a 

mučednictví. Lilie samotné můţe odkazovat na kult Panny Marie. Zlatá koruna je 

tradiční symbol Boţího království a hvězda odkazuje na boţí znamení při křtu. 

 Svatý Dominik bývá ale ještě zobrazován s holí a knihou (obr. 1.). Hůl mu měl 

podle jedné z jeho vizí předat sám svatý Petr se slovy „Jdi a kaţ“ a knihu evangelií 

svatý Pavel. Vizi, ve které získavá poutnickou hůl, měl spatřit během svého pobytu 

v Římě na svátek Stolce svatého Petra ve stejnojmenném chrámu.
28

 

 Dalším atributem, který neodmyslitelně patří k osobě svatého Dominika je 

růţenec, zakládající se rovněţ na legendě o světcově ţivotě. Podle jednoho výkladu mu 

ho měla předat sama Panna Marie, aby mu s jeho pomocí poskytla lepší pochopení 

Kristova učení. Druhý výklad vysvětluje, proč je někdy Dominik pokládán za tvůrce 

motlitby růţence. Opírá se o trochu odlišnou verzi legendy, ve které ho Panna Marie 

motlitbě osobně naučila a růţenec mu měl poslouţit jako pomůcka
29

. Příběhem lze tedy 

                                                           
26

 Buben M. Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve, III. 
Díl/I.Svazek: Žebravé řády, Libri, Praha 2006, str. 13. 
27

 Husova 234/8, 110 00 Praha 1,-Staré Město 
28

Buben M. Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve, III. 
Díl/I.Svazek: Žebravé řády, Libri, Praha 2006, str. 21. 
29

 Buben M. Milan Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve, III. 
Díl/I.Svazek: Žebravé řády, Libri, Praha 2006, str. 23. 
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vysvětlit, proč se řád mimo jiné vyznačoval i hlubokou úctou k Panně Marii a vyznával 

mariánský kult.  

 Scéna tohoto mystického „předání“ oslovovala v průběhu staletí mnoho umělců 

a dočkala se tím mnoha četných zobrazení. Jedno z nejznámějších je Dürerova slavná, 

Růţencová slavnost. (obr. 3.) 



15 
 

2. DOMINIKÁNI U SVATÉHO JILJÍ V PRAZE 

 

 Historie kostela u svatého Jiljí začíná rokem 1238
30

, kdy se praţský biskup, Jan 

II., rozhodl zaloţit na Starém městě v Praze kolegiální kapitulu, která se měla stát 

oporou biskupského úřadu. Jeho záměry dále rozváděl i jeho nástupce, biskup Jan IV. 

z Draţic, jenţ kostelu přidal ještě prebendu v Příbrami. Gotická novostavba byla 

slavnostně vysvěcena aţ v roce 1371 samotným arcibiskupem Janem Očkem 

z Vlašimi
31

. Díky biskupovi získal kostel i značnou podporu u Karla IV., který pomohl 

zaloţit českou dominikánskou provincii, která ve vzdělávacích otázkách ze začátku 

spolupracovala se školou u svatého Klimenta.
32

Ovšem to neznamená, ţe kostel uţ před 

tím neslouţil svému účelu. Jak pozůstatky nástěnných maleb v jiţní části lodi kostela 

napovídají
33

, byl kostel v plném provozu.
34

 

 Ve 14. Století představoval kostel svatého Jiljí jednu z nejrozsáhlejších 

církevních staveb na Starém městě. Ke kostelu těsně přiléhala ještě fara, stavení pro 

probošta a děkana a ze severní strany k němu přiléhal hřbitov. Samotná kapitula byla 

postavena na obdélném půdorysu v trojlodním typu, přičemţ výška hlavní lodi 

dosahovala aţ 30 metrů. Před hlavní lodí byla ze západní strany zaklenuta předsíň, 

sevřená dvěma věţemi. Zaklenutí hlavní lodě se řídilo podle, pro gotiku tolik typického, 

kříţového typu klenby, podpíraném osmi pilíři. Svým prostorem připomínala rozlehlé 

kostelní klenby, vyuţívané pro kázání široké veřejnosti.
35

 Celý komplex musel na svou 

dobu působit opravdu monumentálně. 

 S příchodem husitských válek se kapitula dostává do rukou husitů a její 

význam, jakoţto biskupovy opory zaniká. Aţ do poráţky českých stavů na Bílé hoře 

slouţil kostel utrakvistickým účelům.
36

 Dá se říct, ţe v podstatě aţ do roku 1625, kdy 

jej Ferdinand II. věnoval dominikánskému řádu.
373839

 Nový majitelé začali hned 

                                                           
30

Kratochvíl Josef; Sv. Jiljí a jeho klášterní a farní chrám na Starém městě v Praze, Praha 1926, str. 28-29 
31

Vlček Pavel, Sommer Petr, Foltýn Dušan; Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha 1997, str. 538 
32

Kratochvíl Josef; Sv. Jiljí a jeho klášterní a farní chrám na Starém městě v Praze, Praha 1926, str. 28-29 
33

Odhad jejich vzniku počítá zhruba se čtyřicátými léty čtrnáctého století. 
34

Vlček Pavel a kolektiv; Umělecké památky Prahy, Academia, Praha 1996, str. 84 
35

 K tomuto účelu byl kostel svatého Jiljí využíván reformátorem Janem Milíčem z Kroměřížě. Vlček Pavel 
a kolektiv; Umělecké památky Prahy, Academia, Praha 1996, str. 84 
36

 Vlček Pavel, Sommer Petr, Foltýn Dušan; Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha 1997, str. 538 
37

Vlček Pavel a kolektiv; Umělecké památky Prahy, Academia, Praha 1996, str. 84 
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z počátku s rozsáhlými úpravami. Roku 1628 začali celý objekt rozšiřovat výkupem 

domů na severní straně kostela, jako byl například dům U pelikána.
40

 Postupným 

skupováním přeměnili rozsáhlý komplex budov mezi Jilskou a Husovou ulicí na 

dominikánský klášter.
41

 Stavbu bylo ale nutné podrobit důkladným úpravám, aby 

splňovala optimální podmínky pro účely klášterního kostela. Dominikáni se do 

přestavby pustili uţ asi v roce 1663, kdy byla uzavřena smlouva s umělcem italského 

původu, Carlem Luragem,
42

 který byl uţ dříve pověřen pracemi v ţenském řádovém 

klášteře u svaté Anny.
43

 Smlouva se vztahovala na zachování prostého pojetí budov 

odpovídajícímu ţivotnímu stylu řádu. Jedinou výjímku měl představovat rustikálně 

působící refektář s bohatou štukovou výzdobou. Ovšem rozsah smlouvy (tentokrát se 

staviteli Martinem Luragem a Giovannim Dominikem Orsim), vztahující se na barokní 

přestavbu nejspíše z roku 1678 nelze s přesností určit. Je pravděpodobné, ţe k celé akci 

„barokizace“ došlo trochu později
44

. 

 Jako první bylo potřeba opravit a zpevnit klenbu hlavní lodě, která díky 

italským stavitelům dostala ţelezné výztuţe, které dočasně kostel zachránily před 

zřícením. Toto řešení ale fungovalo jen do roku 1730, kdy se kostel opět dostal do tak 

ţalostného stavu, ţe se muselo přikročit k radikální přestavbě, která ho měla zachránit. 

Oprav se roku 1733 ujal Ferdinand Špaček ve spolupráci s Františkem Maxmiliánem 

Kaňkou a Domenicem Antoniem Rappem
45

. A díky nim získává celý objekt (včetně 

interiéru) klasickou barokní podobu. 

 Věţe byly nesouměrně zkráceny, v čele hlavní lodi byla přistavěna elipsovitá 

apsida, gotická okna na bočních stranách byla sníţena a z části i zazděna
46

, ale celkově 

z vnějšího pohledu pořád převládal gotický ráz. Oproti tomu prošel interiér úplnou 

                                                                                                                                                                          
38

 Dominikáni byli roku 1556 přestěhováni z pražského Klementina do Anežky Na Františku, kde se snažili 
pokračovat v tradici a vzdělávání. Jenže prostory tu byli moc malé a pro tento účel nevyhovující, a proto 
se 1604 přesunuli na Malou Stranu do kostela svaté Máří Magdaleny. O dvacet let později jej vyměnili 
právě za kostel svatého Jiljí., Kratochvíl Josef; Sv. Jiljí a jeho klášterní a farní chrám na Starém městě 
v Praze, Praha 1926 
39

 Přesně to bylo 10. 12. 1626, Kratochvíl Josef; Sv. Jiljí a jeho klášterní a farní chrám na Starém městě 
v Praze, Praha 1926, str. 34 
40

 Vlček Pavel, Sommer Petr, Foltýn Dušan; Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha 1997, str. 538 
41

l VlčekPavel a kolektiv; Umělecké památky Prahy, Academia, Praha 1996, str. 84 
42

 Přesně 4. ledna 1663, Vlček Pavel, Sommer Petr, Foltýn Dušan; Encyklopedie českých klášterů, Libri, 
Praha 1997, str. 538 
43

 Preiss Pavel, Italští umělci v Praze, Panorama, Praha 1986, str. 189 
44

 Preiss Pavel, Italští umělci v Praze, Panorama, Praha 1986, str. 192 
45

 Vlček Pavel, Sommer Petr, Foltýn Dušan; Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha 1997, str. 539 
46

 Vlček Pavel, Sommer Petr, Foltýn Dušan; Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha 1997, str. 539 
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změnou. Velké mnoţství maleb, soch, řezeb, vše doplněné zlatými detaily nenechává 

nikoho na pochybách, ţe se jedná o typické znaky bohatého barokního slohu. 

 Při opravách byla hlavní loď zaklenuta souvisle, bez sloţitého klenebního 

systému, čímţ vznikly plochy vhodné pro freskovou výzdobu.
47

 O jejich výmalbu se 

postaral Václav Vavřinec Reiner
48

. 

 

Václav Vavřinec Reiner 

 

 Reiner byl jeden z nejvýznamnějších barokních umělců v Čechách. Narodil se 

v Praze, ale pocházel z rodiny sochařů a řezbářů, původem z Bavorska. Rodinné 

prostředí jej patrně podnítilo k umělecké dráze. Při jeho malířských počátcích ho 

nejvíce podpořili tehdy nejznámější praţští umělci – Jan Kryštof Liška a Petr Brandl. 

Pod Brandlovým vlivem se dostal k tvorbě krajinářských maleb a Liška jej nejspíše 

přivedl k umění fresek.
49

 

 Z počátku působil Reiner v Duchcově na valdštejnském zámku a pak v klášteře 

cisterciáků v Oseku. Práce na obou projektech mu pomohla vytříbit jeho styl. 

V Duchcově se zhostil úkolu, jak zobrazit celou historii šlechtické rodiny, musel se 

naučit, jak odlišit osobnosti Valdštejnů v jednotlivých rodových etapách. Proto se 

soustředil především na doprovodné motivy, ať uţ figurální podstaty nebo 

architektonické či krajinné detaily a výjevy na pozadí, často bohatě rozvinuté. Současně 

se věnoval cyklu mučednických maleb v Oseku, kde taktéţ pouţil metodu rozlišování 

pomocí krajin „Prvně se zde projevilo Reinerovo odhodlání k tvůrčím proměnám: 

zatímco starší partie měly ráz určený uvolněním kontur figur v oparových scenériích, 

malby druhé fáze byly naopak ztvrzeny v objemech, zalitých jakýmsi neutrálním 

rozptylem světla. Ukazuje to na charakteristický rys Reinerovy tvorby, který se později 

rozvíjel soustavněji a ještě důsledněji a byl příslibem, ţe se v ní bude podle svobodné 

                                                           
47

 Vlček Pavel, Sommer Petr, Foltýn Dušan; Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha 1997, str. 540 
48

 Vlček Pavel a kolektiv; Umělecké památky Prahy, Academia, Praha 1996, str. 86 
49

 Preiss Pavel; Václav Vavřinec Reiner 1689-1743, skici – kresby - grafika, Národní galerie v Praze, Praha 
1991, str. 14. 
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volby nikoliv stylových, ale modálních odlišností proplétat koloristická a plastická se 

stále více se stupňující instrumentální bohatostí.“
50

 

 Reiner dále pracoval na mnohých dalších projektech, a to nejenom v Praze. 

Podílel se na výzdobě Černínského paláce na Hradčanech, dále pak můţeme jeho práci 

nalézt v kostelech v Broumově, v Klučenicích, v kapli staroměstského Klementina nebo 

v kostele kříţovníků s červenou hvězdou v Praze. Mohutná freska v naposledy 

zmíněném kostele, s námětem Posledního soudu, tvoří pomyslné uzavření první 

„freskové“ fáze tvorby tohoto významného umělce. 

  

                                                           
50

 Cit: Preiss Pavel; Václav Vavřinec Reiner 1689-1743, skici – kresby - grafika, Národní galerie v Praze, 
Praha 1991, str. 7 
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Malířská výzdoba kostela u svatého Jiljí 

 

 Jak uţ bylo zmíněno, umělec pracoval na mnohých projektech pro různé 

konventy, ale nejtěsnější vztah měl právě k řádu dominikánů. Je moţné, ţe to bylo 

z části dáno blízkostí jeho domu na Perštýně ke kostelu svatého Jiljí, ale faktem zůstává, 

ţe právě u bratří kazatelů zvolil i své poslední místo odpočinku. Reiner se významně 

podílel na renovaci kostela a vytvořil podstatnou část jeho freskové výzdoby. Hlavními 

náměty se samozřejmě staly ţivoty stěţejních světců řádu
51

, tedy ţivot Dominikův a 

ţivot Tomáše Akvinského. 

 Cykly fresek jsou tak rozděleny na přesně mezi všechny lodě kostela. Klenbu 

jiţní lodě zdobí náměty ze ţivota sv. Dominika, na klenbě ze severní strany je 

zpodobněn příběh sv. Tomáše Akvinského.
52

 Závěr se vztahuje k zasvěcení chrámu 

svatého Jiljí.
53

 

 Oba příběhy se spojují na klenbě hlavní lodi, kde přímo nad hlavním oltářem 

byla Reinerem vytvořena největší a nejnápadnější fresku celého kostela. Jedná se o 

alegorickou variaci na vidění papeţe Inoncence III., která dominikány představuje jako 

skutečné obránce církve, čímţ i skutečně byli
54

. Hlavním tématem je hájení církve proti 

heretikům (obr. 3.). Církev je tu symbolizovaná centrálou (představuje lateránskou 

baziliku v Římě) a ústředními postavami jsou právě výše zmiňovaní světci. Svatý 

Dominik stojí ve středu
55

, v průčelí budovy, která svým zchátralým dojmem odráţí 

tehdejší stav církve, a v rukou drţí modro – červený prapor („ na fresce změněný na bílý 

s červeným kříţem a vyobrazením Immaculaty s Jeţíškem“
56

 a kříţek se svým 

atributem, legendárním černo-bílým psem s ohnivou pochodní v tlamě, se kterou na 

rozdíl od legendy zapaluje nejen vírou celý svět ale zde přímo i hranici zakázaných 

                                                           
51

 Vlček Pavel a kolektiv; Umělecké památky Prahy, Academia, Praha 1996, str. 85 
52

 Vlček Pavel, Sommer Petr, Foltýn Dušan; Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha 1997, str. 540 
53

 tamtéž 
54

 Vlček Pavel a kolektiv; Umělecké památky Prahy, Academia, Praha 1996, str. 85 
55

 Podle průvodce společně s Tomášem 
56
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knih. Po pravé straně byli nad skupinou dominikánských světců
57

 umístěni apoštolové 

Petr a Pavel, podávající Dominikovi hůl a evangelium. Zobrazen byl i papeţ Pius V. při 

házení růţence jako ţhavé smůly na Turky
58

 nebo také Rajmund z Pennafortu při 

vytahování křesťanského otroka či blahoslavený Hyacint při pozdvihování kalicha a 

v rukou drţícího sochu Panny Marie. „ Na levé straně sráţejí dva blesky z monstrance 

sv. Tomáše Akvinského dva popírače transsubstance (…) a odpadlého dominikána, 

reformátora Martina Butzera; na fresce jsou všichni doprovázeni nápisem na pásce 
59

. 

Na zemi klečí inkvizitor Pavel Veronský, smrtelně raněný albigenskými, a píše prstem 

svou krví (…)”
60

 Reiner nad ním jěště vyobrazil i svatého Česlava, jak hází ohnivé 

koule na Tatary a Antonia, jak sráţí všechny kacíře svojí arcibiskupskou berlou. 

 Freska ale způsobila záhy rozruch, protoţe se Reiner, příznivce řádu 

dominikánů, snaţil o co nejlepší znázornění důleţitosti konventu a tím nepřímo, a snad i 

neuvědoměle, způsobil svými malbami konflikt mezi jezuity a dominikány. Dá se říct, 

ţe se tehdy jednalo o dva konkurenční řády, které mezi sebou soupeřili o přízeň 

papeţského stolce. Jezuitům se nelíbilo vyzvihnutí Dominikánů, jakoţto jediných a 

opravdových ochránců církve. Jezuité se kromě toho domnívali, ţe freska také 

zobrazuje jednoho z členů jezuitského řádu, konkrétně Ludvíka Molinu, stojícího 

v opozici proti sv. Tomáši Akvinskému. Pokud by se toto podezření zakládalo na 

pravdě, jednalo by se o výpad proti jezuitům. Převor kláštera obvinění samozřejmě 

odmítl, ale celý spor musel řešit sám arcibiskup, který dokonce sestavil vyšetřující 

komisi, která měla posoudit, jestli se opravdu jedná o útok proti Jezuitům
61

 

 Jak bylo výše zmíněno, na freskách převládá dominikánská tématika. Je to 

pochopitelné, kdyţ si uvědomíme, jakému řádu objekt patřil. Obzvláště jiţní loď, tedy 

ta s freskami, věnovanými svatému Dominikovi, je na dominikánskou ikonografii 

bohatá. Křest svatého Dominika s Pannou Marií na Palmésíci, obsahující další variantu 
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zobrazení legendy o narození svatého Dominika s typickým ikonografickým námětem 

psa zapalujícím zeměkouli (obr.4.) Dále pak fresku s Pannou Marií, jak Dominikovi 

předává růţenec (obr.5) - moment, který poslouţil mnohým umělcům jako inspirace, 

například A.Dürerovi v Růţencové slavnosti
62

 Další popisuje setkání Dominika se 

svatým Františkem (obr.6.), tudíţ setkání dvou zakladatelů ţebravých řádů
63

, vzniklých 

zhruba ve stejné době
64

 Titulární světec kostela, svatý Jiljí, byl v podstatě vytlačen na 

jediné pole nad oltářem.
65

 

 Scény ale nezobrazují svatého Dominika jen ve sféře jeho ţivota, týkají se i 

zobrazení na mystické úrovni. Například na jedné je zobrazen jako světec, kterého dává 

Panna Marie za vzor obyčejnému členu řádu (obr.7.).V jiné ze scén jsou zase 

dominikáni, jenţ za přítomnosti svatého Petra a Pavla
66

, vzdělává sám Tomáš 

Akvinský.  

 Světci Tomášovi Akvinskému byl ponechán na malbách přibliţně stejný 

prostor jako Dominikovi. Významné je zpodobnění narození svatého Tomáše 

Akvinského. Jedná se o další ze čtyř stropních fresek a představuje cyklus určitých 

výjevů, nejen jen jednu scénu. Tomáš je zde jako novorozeně polykající “Andělské 

pozdravení na nápisové pásce, kterou mu podává anděl”
67

, kdyţ obětuje své spisy 

Ukřiţovanému
68

, ve společnosti svatého Augustýna, nebo při výuce svýchspolubratří. 

 Reiner obecně k rozsáhlejším zakázkám vţdy nejprve zhotovil vícero 

olejových skic. K projektu u svatého Jiljí se ale bohuţel dochovaly jen dvě z nich, i 

kdyţ se předpokládá, ţe je pravděpodobně vytvořil ke všem malbám, jak nástěnným tak 

klenebním. Existují i zprávy o dalších, ale ty jsou dnes bohuţel ztracené.
69

 Reinerovy 
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skicy vţdy charakterizovaly ohraničené plochy barevných skvrn, převáţně teplých a 

tupých tónů jen s několika koloristickými elementy
70

. 

 Na severní straně kostela uţ výjevy opuští biblické motivy. Jejich výklad je 

nejistý, předpokládá se, ţe tragické historické události, vztahující se k působení 

dominikánů v Praze – například scéna drancování dominikánského kláštera u svaté 

Aneţky
71

 v Praze pasovskými, nesouc nápis “S.Agnesis/V.etM.” a páskou “S pes nostra 

salve!”. Tou druhou je nejspíše scéna zachycující vyvraţdění praţského kláštera u 

svatého Klimenta během husitského řádění.
72

s typicky baroktním zdobením pomocí 

listu akantu a rozmanitými rostlinými motivy. 

 Jak uţ bylo řečeno, dostal kostel u svatého Jiljí ve třicátých letech přestavbou  

novou podobu. Zmodernizování kostela sebou neslo i potřebu obměnit zastaralý a 

poničený interiér. Kostel tím pádem dostal zcela nové zařízení, které vzniklo přibliţně v 

letech 1734-1760, a tím, narozdíl od výzdoby stropu a zdí, stylově uţ zasahuje do 

ranného rokoka. Objekty vzniklé během rokokového období byly zadány těm nejlepším 

umělcům své doby, a proto se řadí k památkám vysoké umělecké hodnoty. Ranně 

rokokové období je datováno mezi léty 1734-60
73

 

 Dominantu ústřední lodě tvoří hlavní oltář (obr.8.). Je na něm umístěna malba 

od Josefa Hellicha, která měla za úkol co nejlépe vystihnout poslání dominikánského 

řádu kázati slova Krista Ukřiţovaného a boj proti všem “bludařům”, podrývajícím 

katolickou církev, jako byli například Valdenští nebo Albigenští. Na obraze lze vidět, 

jak svatý Dominik společně se svatým Tomášem Akvinským a Kateřinou Sienskou, 

stojí pod kříţem připraven vyrazit proti všem, kdo by mohli církev ohrozit (obr.9.). 

  Mimo hlavní oltář se v kostele nachází dalších dvanáct vedlejších oltářů. Stejně 

jako fresky v kostele, náměty a celková výzdoba oltářů odráţí dominikánskou ideologii. 

Přímou inspiraci dominikánskou tématikou nese oltář č.3., oltář Panny Marie 

Růţencové s plastikami svatého Františka a Augustýna od M.Schönhera; dále pak na 

oltáři č.5., zobrazujícím samotného zakladatele řádu svatého Dominika, který je opět 
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doplněn plastikami zmíněného světce, Kateřiny Sienské a Tomáše Akvinského; oltář 

č.6. , Tomáše Akvinského a jěště  na oltáři č.13., věnovaném světici Kateřině Sienské
74

 

 Zakázky na doprovodné plastiky byly předávány těm nejlepším sochařským 

dílnám
75

. I ostatní oltáře byly zasvětceny důleţitým osobnostem, které měli úzkou 

vazbu na řád bratří kazatelů
76

 a jsou vţdy doplněny o portréty danných světců, 

vytvořených převáţně umělci Václavem Vavřincem Reinerem a Janem Petrem 

Molitorem.
77

 Všechny oltáře jsou zhotoveny ze dřeva v tzv. portálovém typu s různými 

pilastry a sloupy, doplněné o různé reliéfy a plastiky se zlaceným zdobením. 

 Modernizační proces se ale nevztahoval jen na stavitelské či malířské úpravy. 

Modernizace zasáhla i do obnovy starého vybavení. Kostel tak dostal zcela nové 

zařízení, vzniklé zhruba v letech 1734-60, které uţ ale bylo, na rozdíl od výzdoby stropu 

a zdí, částečně zhotoveno pod vlivem začínajícího rokokového slohu. Obzvláště 

štukatura v knihovně, nacházející se v prvním patře, nese výrazné rysy rokoka. 
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Barokní refektář 

 Samostatnou etapou barokalizace je prostor svatojílského refektáře. Po roce 

1700 prošel i on značnými úpravami
78

, které vedly k reprezentativní podobě, kterou 

známe dnes. Refektář se nachází v přízemních prostorách severní části kláštera. 

Rozměrově je místnost dlouhá 22,07 m, široká 8,057 m a vysoká 5,719 m. Na bocích se 

nachází 10 pravoúhlých výklenků s dvoukřídlými okny, která byla později na severní 

straně zazděná. Na vstupní straně byla umístěna dvojice dveří, orámovaných bohatou 

štukaturou. Je zajímavé, ţe se dominikáni rozhodli právě, pro tak výraznou zdobnost, 

která v podstatě vytváří protiklad pro ně tolik typické strohosti. Klenba je lunetová a po 

celé její ploše (nejen po ploše klenby, ale i zdí) se rozkládají malby, zasazené do 

štukových rámů. Přesné datum vzniku neznáme, ale můţeme jej přiblišně určit pomocí 

jedné z maleb. Je na ní totiţ zpodobněn papeţ PiusV. ještě jako blahoslavený. K jeho 

blahořečení došlo právě aţ v roce 1712.
79

, tudíš na dobu vzniku připadá období mezi 

léty 1700 – 1712. 

 Z technologického hlediska vznikaly malby na zaschlou omítku a štukové 

reliéfy byly vytvářeny pomocí měkkého materiálu přímo na klenbě. Fresková technika 

zde nebyla pouţita, protoţe si ji čeští umělci osvojili aţ později. Při výzdobě se prvně 

musely vyrovnat jednotlivá pole a aţ teprve na zaschlou omítku mohl malíř nanést 

podkladovou barvu (podobně jako u závěsných obrazů). Pak se pomocí temperové 

techniky přecházelo k další, hlavní vrstvě. Z některých maleb je patrné, ţe někdy byla 

tempera smíchána i s olejovými sloţkami
80

. 

 Celkem se v refektáři nachází 46 maleb. Pomocí jejich odlišné tématiky, 

velikosti a místa výskytu v místnosti je můţeme rozdělit do 5 skupin.  

 Největší malby jsou tři a nacházejí se na stropní stěně. Jedná se o vyobrazení 

sv. Jiljího s laní (obr.13.), svatby v Káni Galilejské a večeře sv. Dominika (obr.14.). 

Jejich velikosti ale nejsou stejné. Rozměr prostředního výjevu odpovídá skoro 

dvojnásobné velikosti výjevů po stranách. Zpracováním spíše odpovídají obrazovým 
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malbám neţ nástěným (stropním), protoţe po perspertivní stránce neprosto nevyhovují 

běţnému prolomení prostoru. 

 Na čelní a vstupní stěně se vyskytuje jiný motiv. Na čtyřech malbách můţeme 

vidět různé scény hostin z příběhů, vycházející z dominikánských legend a evangelií. Po 

restaurátorských pracích ve 20. století bohuţel ztratily část svých barev, ale jinak se 

dochovaly dochovaly v podstatě neporušeně. Na čelní straně po levé straně je výjev, na 

kterém je svatý Jan Evangelista pohoštěn Drusianou, a po pravé straně scéna Večeře v 

Emauzích (obr.15.). Tento výjev patří k těm nejzachovalejším z celého refektáře. Lze z 

něj poznat původní, červenou podkladovou barvu a kompoziční inspiraci z italských 

děl, která měla za následek umístění osob před balustrádu, za kterou se skýtá výhled na 

cypřiše. I provedení figur je zde nejzdařilejší. Bohuţel to uţ neplatí o zbývajících 

malbách na vstupní stěně. Špatné restauratérské zásahy nenávratně narušily původní 

podobu jak Zjevení Jeţíška (obr.16.), tak i hostiny, kdy byl svatý Tomáš Akvinský 

pozván ke králi Ludvíkovi IX (obr.17.). 

 Další skupinu maleb představuje 8 medailonů na klenebních výbězích se světci 

a biblickými příběhy. Jan Křtitel, Sen Eliášův, Pohostinost (moţná sv.Roch), 

Zvěstování, Jan Evangelista (tato malba je jedna z nejpoškozenějších. Z původního 

obrazu nezůstalo skoro nic. To, co vidíme, je v podstatě výsledek mnoha 

restauratérských pokusů), prorok Eliáš, Návrat marnotratného syna, Boaz a Rút. 

 V okenních nikách podél sálu po obou stranách se nachází celkem 18 maleb, 

znázorňujících světice, světce a blahoslavené dominikánského řádu – Tomáš Akvinský 

(obr.18.), Svatý Dominik (obr.19.), Albert Veliký (obr.20.), Růţena z Limy či Kateřina 

Sionská, kteří se touto cestou mohli symbolicky podílet na společném stravování 

řeholníků.  

 Na okenních špaletách
81

 byla vymalována další skupina 9 oválných medailonů, 

zasazených ve zlatých štukových rámech. Kaţdý z nich představuje biblické přísloví a v 

horní části je doplněn o latinský text. Tyto monochromní malby nebyly nikdy radikálně 

měněny, a proto jsou dnes zachovány v celku v jejich původní podobě. 
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 Poslední skupinu tvoří 4 čtyřlisty na čelech lunety. Tématicky jsou podobné 

oválným medailonům, také představují přísloví, i kdyţ v tomto případě se jedná a 

přísloví latinská, jejíţ text kopíruje vrchní okraj malby, zasazené, podobně jako všechny 

ostatní, do štukového zlaceného rámu. Vesměs i tyto malby byly zachovány bez větších 

zásahů či změn, vyjímku tvoří jen malba XVII (Undique per montes currunt ad flumina 

fontes), na které štrafové retuše kazí kompaktní dojem celé scény
82

. 

 Z ikonografického hlediska výběr témat odpovídá účelu, kterému místnost 

slouţila. Refektář je prostor, určený pro společné stravování klášterních bratrů, a proto 

se námět těch nejnápadnějších a nejrozměrnějších maleb (tedy těch na stropě, na čelní a 

vstupní straně) váţe k tématice jídla a pití. Ostatní zpodobnění celkově odpovívají 

smýšlení a představám dominikánů. Byly tu zvěčněni nejdůleţitější světci a světice 

(vyjímkou je jen první stropní malba, znázorňující patrona kostela, svatého Jiljí), kteří 

významě zasáhli do historie řádu nebo měli k dominikánům blízky vztah. Několikrát se 

na malbách opakuje symbolika černo – bílého psíka s ohnivou pochodní, odkazující na 

legendu o zrození svatého Dominika. Na čelní straně refektáře doprostřed byl umístěn 

úplný erb dominikánského kláštera u svatého Jiljí se všemi charakteristickými symboly 

jako jsou onen uţ výše zmíněný černobílý pes s hořící pochodní, ţezlo, představující 

zeměkouli, hvězdu a červenou knihu. V protilehlé pozici, na vstupní stěně se nachází 

symbol dominikánského řádu. Zlatě orámovaný štukový reliéf ve tvaru srdce zobrazuje 

na modrém podkladu dva psy s hořícími pochodněmi v tlamách (obr.21.)
83

. 
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3. Svatý TOMÁŠ AKVINSKÝ 
 

 Jeden z nejvýznamnějších církevních otců se narodil kolem roku 1225 na hradě 

Roccasecca u Akvina, nedaleko Říma a Neapole
84

 Tomáš, nejmladší z pěti bratrů, přišel 

na světl do váţené, aristokratické rodiny, podporující hohenštaufskou stranu Bedřicha 

II. To jasně ukazuje, ţe rodina neměla jen italské, nýbrţ i četné germánské kořeny. 

 Kdyţ mu bylo pouhých pět let, byl poslán do školy při nedalekém klášteře 

v Monte Casinu. Monte Casino
85

, důleţité benediktinské opatství, tvořilo ale i důleţitý 

bod na hranici mezi sférami císaře a papeţe, a tím pádem bylo také zasaţeno jejich 

vzájemným konfliktem a následně i válkou. Boj změnil klasické pojetí benediktýnského 

kláštera a Tomáš se po deseti letech rozhodl, vydat se na cestu do Neapole, kde 

nastoupil na místní univerzitu
86

. Doba, strávená na univerzitě, měla silný vliv na celý 

ţivot. Díky světské povaze neapolské univerzity se zde setkal s filozofií Aristotela, 

antického myslitele s teorií o nutné existenci Boţí a představy skutečného reálného 

světa, kde rozhodující pro naše poznání jsou smysly a zkoumání, nikoliv boţské 

zjevení
87

; a mohutným hnutím za chudý a prostý způsob ţivota. 

 Pod vlivem nových myšlenek se jako devatenáctiletý rozhodl vstoupit do řádů 

bratří kazatelů, k dominikánům. Náhlé rozhodnutí později pak okomentoval v jednom 

svém spise s tím, ţe o takovém rozhodnutí by neměl, ten koho se to týká, dlouho 

uvaţovat a radit se o něm“
88

. Zřejmě z toho rezolutně vynechal i příbuzné, kteří tento 

krok neschválili. Jako vlivní aristokraté měli totiţ o Tomášově budoucnosti zcela jinou 

představu. S církevní dráhou sice souhlasili, ale cíl viděli v postu mocného 

benediktýnského opata, a ne na místě chudého potulného mnicha. Aby ho přivedli 

k rozumu, tak se ho dokonce rozhodli unést a uvěznit na rodném hradě společně 

s prostitutkou
89

, coţ mu mělo ukázat, o jaké hodnoty by se měl zajímat
90

 Domácí vězení 

na Tomáše, ale moc velký vliv nemělo, ten jen vyuţil nabízeného času na práci na spise 

                                                           
84

 Crescenzo De Luciano; Příběhy středověké filozofie, Dokořán, Praha 2006, str. 133 
85

 Založeno sv. Benediktem roku 529 
86

 Pieper Josef; Tomáš Akvinský, Vyšehrad, Praha 1997, str. 21 
87

 Tomkins Stephen; Stručné dějiny křesťanství, Volvox globator, Praha 2009, str. 167 
88

 Cit: Josef Pieper; Tomáš Akvinský, Vyšehrad, Praha 1997, str. 20 
89

 Podle Crescenzo De Luciano; Příběhy středověké filozofie, ji měl okamžitě vyhodit z pokoje pomocí 
hořícího dřeva z krbu. Na to prý omdlel a ve snu spatřil dva anděly, jak mu předávají bílý pás (symbol 
cudnosti) 
90

 Tomkins Stephens; Stručné dějiny křesťanství, Volvox globator, Praha 2009, str. 168 



28 
 

o logice a po návratu se ukončení tohoto „domácího vězení“ se vydal do Paříţe, aby 

nastoupil na tamní univerzitu
91

. 

 Téhoţ času na paříţskou univerzitu nastupuje i jiná, historicky významná 

osobnost. Byl to sám Albert Veliký, jeden z největších myslitelů své doby, kdo se zde 

rozhodl věnovat učitelské dráze. Tomáš se záhy stal jeho ţákem a Albertovo myšlení jej 

ovlivnilo na celý ţivot. Představu o Tomášovi si můţeme vytvořit z následující citace: 

„(…) Byl to prostě mrzout (…) Vyslouţil si tak přezdívku „němý vůl“. Jednoho dne se 

ale rozhovořil s takovou hloubkou myšlenek, ţe svého učitele Alberta Velikého přiměl, 

aby řekl: „Nazýváte ho němým volem, avšak říkám vám, ţe bučení tohoto němého vola 

bude tak hlasité, ţe vyplní celý svět“.
9293

 

 Jejich vzájemný vztah podporuje i fakt, ţe po krátké době odešli společně do 

Kolína nad Rýnem, kde nejen, ţe Albert (snad s Tomášovou pomocí) zřídil řádovou 

školu, ale Tomáš se tu setkal s myšlením Aristotela a novoplatónika Dionýsa 

Areopagita
94

, které mělo zásadní vliv na celé jeho učení. 

 V sedmadvaceti letech se musel vrátit zpět do Paříţe, do řádové školy 

dominikánského kláštera Saint Jacques, ale uţ brzy se stává profesorem teologie na 

universitě. Byl jmenován v době, kdy panoval odpor vůči vlivu ţebravých řádů a celá 

situace byla velmi napjatá. V těchto podmínkách setrval na svém postu profesora tři 

roky, v roce 1259 se rozhodl pro rezignaci a odchod z univerzity a téměř okamţitě 

změnil dosavadní způsob ţivota za neustálé putovaní a poustevnictví.
95

 Nesmíme 

zapomínat, ţe Tomáš byl členem řádu dominikánů, jenţ vyznával právě tuto cestu šíření 

víry, a kaţdého jeho člena bylo prakticky povinností cestovat.  

On si ale stanovil i vlastní cíl – vytvořit celistvý pohled křesťanské ideologie jak 

slovem, tak i písmem. Neomezil se ale jen na pouhý výklad daných témat, snaţil se, aby 

kaţdému bylo umoţněno co největší pochopení. A právě tato schopnost uchopit celek a 

                                                           
91

 Roku 1245, Pieper Josef; Tomáš Akvinský, Vyšehrad, Praha 1997, str. 20 
92

 Crescenzo De Luciano; Příběhy středověké filozofie, Dokořán, Praha 2006, str. 134 
93

 Tento výrok měl také vliv na ikonografické zpracování podob Tomáše Akvinského. Například v refektáři 
u svatého Jiljí můžeme naleznout Tomášův a Albertův portrét, nad nimiž je zobrazen vůl. 
94

 Pieper Josef; Tomáš Akvinský, Vyšehrad, Praha 1997, str. 47 
95

 Pieper Josef; Tomáš Akvinský, Vyšehrad, Praha 1997, str. 21 



29 
 

ukázat ho srozumitelně ve všech souvislostech a kráse patří k Tomášovým 

nejsilnějším
96

.  

Tomášova představa o poustevnickém ţivotě ve své pravé podstatě, nebyla ale 

naplněna. Jeho talent ale nezůstal nepovšimnut a záhy byl povolán přímo do 

papeţových sluţeb. Nejprve byl poslán do Itálie, kde jej papeţ Urban IV. pozval do 

Orvieta ke svému dvoru. Shodou okolností zde působil i jeden vlámský dominikán, 

který se zabýval filozofií Aristotela a výukou jeho jazyka, coţ mohlo být tehdy 

nebezpečné, protoţe pořád platil zákaz o šíření této filozofie. Tomáš tak získal 

jedinečnou moţnost na hlubší poznání Aristotelových spisů. V papeţových sluţbách byl 

pověřen mnoha různorodými úkoly, z nichţ nejvýznamnější byl pokus teologického 

sjednocení víry Západu a Východu. Současně mu bylo svěřeno vedení řádové školy u 

Santa Sabine v Římě a právě tam začalo vznikat jeho rozsáhlé dílo, které hrálo klíčovou 

roli v dalším vývoji křesťanství
97

. 

Roku 1269 jej ale představitelé řádu posílají zpět na paříţskou univerzitu
98

. 

Dostal se tak do centra ostrých diskuzí o tzv. latinském averroismu. Toto učení vychází 

z myšlenek muslimského (nejvýznamnějšího nekřesťanského středověkého autora) 

zastánce Aristotela Ibn Rušda, latinsky Averroes. Tomáš, který hojně z jeho spisů 

vycházel, se pustil do práce na jeho obhajobu. K averroistům měl nejblíţe ze všech 

svých univerzitních kolegů, a tak se v tomto sporu ocitl naprosto osamocen. Nikdy 

nepřistoupil na jejich pojetí samostatnosti filozofie. Je třeba zmínit, ţe Tomáš, ač se řadí 

k nejvýznamnějším filozofům středověku, o sobě jako o filozofovi nikdy nemluvil, jeho 

hlavním zájmem byla vţdy teologie.
99

 Situace se ale natolik vyostřila, ţe vedení řádu jej 

uţ po třech letech odvolalo, a s úkolem zaloţit novou řádovou školu, ho poslalo do 

Neapole
100

 

Uţ osm let téměř neustále pracoval na své Teologické sumě. Dílo uţ tehdy bylo 

rozsáhlé, ale Tomáš je pořád doplňoval o nové poznatky, ţe se aţ zdálo, ţe nikdy 

nebude dokončeno. O rok později, tedy roku 1793, přesně na den svatého Mikuláše 

došlo u něj k zvláštnímu obratu. Během bohosluţby údajně prošel mystickým 

proţitkem, který měl za následek, ţe po skončení mše Tomáš vyšel z kaple a řekl: „Vše, 
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co jsem napsal, mi připadá jako mlácení slámy ve srovnání s tím, co jsem viděl, a s tím, 

co mi bylo zjeveno.“
101

 Po této události se k psaní uţ nikdy nevrátil a jeho dílo tak 

zůstalo nedokončeno. 

Brzy poté, byl papeţem vyzván k účasti na sněmu v Lyonu, ale cestou 

onemocněl a záhy na to umírá ve věku čtyřiceti devíti let 
102

. 

Jeho dílo ale vyvolalo silné názorové rozpory a brzy po jeho smrti bylo obviněno 

z šíření kacířských myšlenek. Dokonce univerzity v Oxfordu a v Paříţi jej označily za 

zakázané.
103

 

Celých padesát let, byl Tomášův odkaz zatracován, aţ jej 18. července 1323 

koncil po důkladném zkoumání očistil a jako i prvního učitele svatořečil. Proces 

dokázal, ţe „ Tomáš ţil svatým ţivotem, ale ţe způsob, jakým se Boţí velikost na 

Tomášovi ukazovala těm, kdo ho znali, nejvíce spočíval v jeho vědění a učení“
104

. Roku 

1527 ho papeţ Pius V prohlásil učitelem církve a roku 1879 ho papeţ Lev XIII. povýšil 

na prvního učitele církve a jeho spisy a myšlenky se staly závazné pro celou církev. 

V průběhu času mu byly přiděleny i další tituly: v 15. a 16 století titul andělského 

učitele, obecného učitele, vynikajícího či znamenitého učitele. Část jeho ostatků byla 

přenesena po francouzské revoluci do dominikánského kostela Santa Maria sopra 

Minerva a tento den, 28. Ledna 1368, se stal dnem oslavy jeho památky
105

. 
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Filozofie 

 V této menší kapitole se nechci zabývat, celým a tolik rozsáhlým dílem 

Tomáše Akvinského. Aby mohla být vytvořena ucelená představa o jeho osobnosti, je 

potřeba vědět hlavní rysy jeho myšlenek, tedy v čem spočívá ten věhlas a úcta, která je 

mu prokazována více neţ sedm set let po jeho smrti a čím vlastně přispěl k vývoji 

křesťanského učení 

 Hlavním podstata jeho tvorby spočívá v kombinaci Aristotelových názorů a 

křesťanské tradice. Inspiroval se ale i u myšlenek Platóna či u představitele 

novoplatónismu, Dionýsia Areopagity
106

.„V souladu s Aristotelem chápe duši jako 

princip ţivota, tj. princip vegetativních činnosti i smyslového a rozumového poznání. 

Lidská duše je tedy rozumová, tím co pozvedá lidskou duši nad ostatní ţivočichy, je 

rozum.“
107

 Z toho nám vyplývá, ţe Tomáš se ředil i k realistům, protoţe byl názoru, ţe 

to co nebylo poznáno smysly, nemůţe být ani otisknuto v rozumu. Tvrdil, ţe duše je 

část těla, chybí ji boţská podstata (tím se odlišil od novoplatóniků), která není schopná 

existovat samotně buď bez těla, nebo bez Boha. Tímto tvrzením se ocitl pod velkou 

kritikou a odsouzením, někteří to dokonce povaţovali za rouhání.
108

  

 Toto kontroverzní pojetí duše podloţil vysvětlením o „dvojí existenci pravdy“, 

jedné filozofické, odvíjející se od rozumového poznání, a druhé teologické, zaloţená na 

víře a zjevení
109

. V podstatě se snaţil o nalezení harmonie mezi vírou a rozumem a 

vysvětlení, ţe pravda můţe být relativní, tedy ţe k ní můţou vést hned dvě cesty. Jedna 

v „přirozeném světě, kde jsou rozhodující smysly, a druhá v „nadpřirozeném“světě, ve 

světě milosti, který se nalézá v samotné říši Boţí
110

 

 Tomáš se nechal při své tvorbě od Aristotela silně inspirovat, ale nelze tvrdit, ţe 

to pro něj byla rozhodující autorita. Přistupuje k němu věcně a objektivně, nehájí slepě 
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kaţdou jeho tezi. Několikrát proti němu dokonce hájí i Platóna (hlavně u učení o 

boţském logu) a výše zmíněného Dionýsia cituje více neţ sedmnáct set krát
111

 

Na základě rozumového poznání formuloval také pět důkazů o boţí existenci. 

 důkaz pohybu - vše je v pohybu ale nic se nemůţe hýbat bez 

příčiny. Aby tento koloběh vůbec mohl začít, je prvotním hybatelem Bůh 

 důkaz účinku a příčiny - nic se neděje bez příčiny, opět musí stát 

něco/někdo na počátku, prvotní příčinou je Bůh, tudíţ je to princip, který 

umoţňuje bytí všech jsoucen 

 důkaz nahodilosti - vţdy je něco, co je nutné 

 důkaz ze stupňů dokonalosti - všechny jevy či stvoření jsou hierarchicky 

uspořádána podle dokonalosti. Jen jedna nemůţe být zařazena, stojí mimo 

všechny ostatní; její Bůh 

 důkaz účelnosti - vše vzniklo s nějakým cílem, vše má svůj účel 

Touto cestou argumentů dospěl Tomáš k závěru, ţe nejdůleţitějším cílem člověka není 

blaţenost, ale poznání, přesněji plné pochopení. Blaţenost nastupuje aţ po dosaţení cíle 

jako důsledek ale sama o sobě cíl netvoří
112

 

  Tato teorie důkazů jen ukazuje, jak je role rozumu v lidském poznání důleţitá. 

V podstatě můţeme říci, ţe pilířem jeho myšlenek byla neotřesitelná důvěra v  rozum 

„ jako specificky lidský nástroj poznání“
113

 Tomáš je tedy realista (racionalista) 

v Aristotelově duchu. Jeho víra ve schopnosti rozumu byla tak veliká, ţe se dokonce 

odváţil tvrdit, ţe člověk nepotřebuje ţádné osvícení
114

, v poznání světa je naprosto 

soběstačný.  
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Pojetí krásy 

 
 Filozofie Tomáše Akvinského výrazně přispěla k novému chápání estetiky a 

umění. Důleţitým předělem byla myšlenka, ţe vše je schopno být zpracováno pouhým 

rozumem. Tedy i umění. Tomášovi spisy jasně uvádějí, ţe je důleţité odlišovat úctu 

k obrazu a úctu k zobrazovanému. Kaţdému, racionálně smýšlejícímu jedinci muselo 

být více neţ jasné, ţe obraz představuje jakýsi prototyp, jakoby připomínku daného 

svatého. Nejedná se tedy o úctu jako takovou k obrazu, obraz zůstává obrazem bez 

jakéhokoliv „boţského“ prvku. 

 Ve své Teologické sumě se nevěnuje jen čistě teologickým polemikám a 

filozofickým argumentům, nýbrţ v několika pasáţích se zabývá teorii krásy a světla. 

Podle něj měla krása vystupovat vţdy ve spojení s účelností a úměrností
115

 V praxi to 

znamenalo, ţe jsou věci, mající určitý účel a smysl, mohou býti povaţovány za krásné, 

neboť ty postrádající smysl jsou bezpředmětné, pro člověka zcela nepodstatné, tudíţ 

ošklivé.  

 Nazývati něco krásným znamenalo, ţe zobrazený předmět byl vţdy vymalován 

zářivými barvami, odráţejícími proporcionalitu či soulad. Ta měla spočívat nejen ve 

správném uspořádání hmoty „ale také a především dokonalému přizpůsobení hmoty 

formě, takţe lidské tělo je úměrné, pokud odpovídá ideálním podmínkám lidského rodu. 

Akvinský povaţuje proporcionalitu za estetickou hodnotu, takţe vznešený čin ztělesňuje 

správnou proporci slov a skutků podle zákona rozumu, a proto musíme hovořit také o 

mravní kráse“
116

 „ A podobně duchovní krása pozůstává v tom, ţe chování člověka čili 

jeho jednání je dobře úměrné podle duchovní jasnosti rozumu“
117

. 

 “Dobro se týká schopnosti chuti, neboť dobro je to, po čem kaţdá bytost touţí a 

má tedy povahu cíle, jelikoţ touţit po něčem je jako pohybovat se směrem k tomu. 

Krásno se naopak týká poznávací schopnosti a za krásné jsou označovány ty věci, které 

se na pohled líbí. Krásno tedy spočívá v náleţité proporci, protoţe naše smysly se těší 

z věcí, které jsou obdařeny pěknými proporcemi, jako z něčeho, co se jim samotným 

podobá, stejně jako jiné poznávací schopnosti je totiţ i smysl určitým druhem proporce. 
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A jelikoţ poznání se děje skrze asimilaci a podobnost se zase týká formy, krásno se 

náleţitě spojuje s idejí formální příčiny.”
118

 

 Na základě účelu a přiměřenosti pro cíl se Tomáš neostýchal označit „ za ošklivé 

kladivo, vyrobené z křišťálu neboť navzdory povrchové kráse materiálu se jeví jako 

nevhodné pro svou funkci“
119

 Krásné věci by měly být chápany jako spolupráce 

jednotlivých prvků, vytvářející dokonalý celek. „ Tak jako se četné kameny spojují 

jeden s druhým a vzniká z nich dům, podobně se všechny části vesmíru ve vzájemné 

schodě slučují, aby objasnily svou existenci, a ze stejného důvodu se říká, ţe kaţdá věc, 

která je ve shodě sama se sebou, je krásná, a ţe také všechny věci dohromady vytvářejí 

vzájemné společenství, kaţdá podle svých vlastních schopností“.
120

 Tato teorie 

dokonale zapadá do hlavního poznatku o důleţitosti rozumu. „ Tedy krásno záleţí 

v náleţité úměrnosti, protoţe smysly těší věci náleţitě úměrné jako jim podobné, neboť 

i smysl jest jakýsi rozum, i kaţdá poznávací schopnost“
121

 

 Pro celistvé pochopení Tomášovi estetiky si je třeba uvědomit, ţe Tomáš 

zastával názor vycházející z aristotelského hylemorfismu . V podstatě to znamená 

harmonické propojení formy (morfé) a látky (hylé) tak, aby mohla být vytvořena 

konkrétní a individuální substance. „ Hmota a forma jsou si nutně úměrné a svojí 

povahou si odpovídají, neboť kaţdý čin vystupuje ve své vlastní formě“
122

 

 Tomáš Akvinský ale mimo jiné připomínal, ţe k uchopení krásy je zapotřebí tří 

významných elementů – úměrnost, celistvost a jasnost (nebo také zřetelnost). „ Neboť 

ke kráse se vyţaduje trojí. A to, nejprve neztenčenost čili dokonalost: neboť která jsou 

ztenčena, tím samým jsou škaredá. A náleţitá úměrnost čili soulad. A opět jasnost: 

proto se krásným nazývají ta, která mají zářivou barvu.“ 
123

 Podle zmíněných výroků lze 

vidět, jak moc bylo téma krásy, ať vnitřní či vnější, pro Tomáše důleţité. V jiném 

výroku říká, ţe: „Krása si vyţaduje tři vlastnosti. Za prvé, úplnost či dokonalost, jelikoţ 

neúplné věci jsou právě svoz neúplností ošklivé. Dále (si vyţaduje) náleţitou proporci 
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čili harmonii (mezi jednotlivými částmi). Konečně pak jasnost či lesk: za krásné přece 

označujeme věci jasných a zářivých barev.”
124
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Pojetí světla a barvy 

 Světlo, „ po celém světě symbol boţství, duchovního ţivlu, který po 

prvopočátečním chaosu temnoty prozářil vesmír a odkázal tmu do patřičných mezí“
125

 

 Zpracování barev ve středověku by se mohlo laické veřejnosti jevit, jako fádní 

a nijak nevýrazné. Představa o špatně osvětlených příbytcích či komnatách za slabého 

světla svíček se vybaví většině z nás. Ovšem je ale třeba rozlišovat mezi realitou 

všedního dne a realitou viděnou očima středověkého umělce. Středověcí umělci byli 

více neţ schopnit vytvořit prosluněné objekty. Je aţ udivující, kdyţ si uvědomíme, 

v jakých podmínkách jejich výtvary vznikali, jak jsou tato díla jasná a světlá, ba 

dokonce vymalovaná s „ jakousi luminalizací, jíţ je dosaţeno pouţíváním čistých barev 

bez odstínů červené, modré, zlaté, stříbrné, bílé a zelené“
126

. Středověké barvy jsou 

vesměs základní tóny v barevném spektru, odproštěny od vedlejších odstínů. Prostota a 

bezprostřednost – tak by se dala charakterizovat středověká barevná tendence. 

Kombinací základních barev se tak docílilo konečného efektu, kdy se zdálo, ţe světlo 

nedopadá na objekt a nevytváří hru stínů
127

. Světlo vystupuje z celku a vytváří zdání, ţe 

právě sám zobrazovaný objekt se stává zdrojem jasu a světla. Září sám o sobě. 

 Jak uţ bylo výše zmíněno, předměty, které Tomáš Akvinský pokládal za 

hodnotné a krásné, byly vţdy vyobrazeny pomocí výrazných a jasných barev. „Pro 

Tomáše Akvinského  se světlo zredukuje na aktivní kvalitu, která vyplývá ze 

substanciální formy slunce a která v průsvitném tělese nalézá podmínky k tomu, aby 

světlo přijala a přenášela. Dotyčné těleso tím přechází do nového “stavu” či nové 

“dispozice”, tedy stavu světelnosti. Ipsa participatio vel affectus lucis in diaphano 

vocatur lumen – právě ona partcipace a produkce světla v průsvitném prostoru se 

nazývá lumen“
128

¨ 

 Krása a světlo, světlo a krása. V pojetí Tomáše patří tyto dvě sloţky 

neodlučitelně k sobě. To co je krásné, bude jasné, protoţe bylo vytvořeno podle Boţího 

plánu a Bůh, jako zářivý bod v ţivotě člověka ho ozáří svým světlem boţím, tak čistým 
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a jasným jako je jeho láska ke všemu, co bylo na Zemi vytvořeno
129

. „ Musí se říci, ţe, 

jak lze vzíti ze slov Divišových, (…) k pojmu krásného čili půvabného sbíhá se i 

jasnost, i patřičná úměrnost. Praví totiţ, ţe Bůh slučuje krásný, jakoţto „ příčina 

souladu a jasnosti veškerenstva“. Pročeţ krása těla pozůstává v tom, ţe člověk má údy 

těla úměrné a jakousi jasnost patřičné barvy“.
130

  

 Ztotoţnění Boha se světlem vychází z dávných tradic. Jednou z nich je tradice 

Dobra, platonského slunce světa idejí. Tyto představy pronikaly pomocí 

novoplatónského proudu hluboko do křesťanské tradice, zpočátku přes učení sv. 

Augustina a později prostřednictvím osoby Dionysia Areopagity, který ve svém díle na 

několika místech mluví o Bohu jako o Lumen, o prameni světla. Pozdní scholastika byla 

ještě ovlivněna také arabským panteismem, který do křesťanského podvědomí přinesl 

představu o esencích jiskřících jasem, krásou a třpytem. Světlo je pro křesťanskou 

symboliku nesmírně důleţité Například v Ţalmu 104 se můţeme dočíst: „ Hospodine, 

Boţe můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností. Halíš se světlem jak 

pláštěm…“
131

 Přímé propojení Boha a světla je patrný také z Kristova výroku „Já jsem 

světlo světa“
132
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4. Svatá ZDISLAVA z LEMBERKA 
 

 Postava svaté Zdislavy je pro bliţší popis poněkud sloţitější. Jako jedna z mála 

čistě českých světic byla a je postavou pro společnost skoro neznámou, dokonce není 

ani moc připomínána ze strany církve. Zájem o ni se zvedl aţ v 20. století, kdy byla 

roku 1907 blahořečena a byly vydány první shrnující informace o jejím ţivotě.
133

 

Svatořečení přišlo aţ téměř o sto let později, kdyţ papeţ Jan Pavel II. navštívil 

Olomouc, kde ji při té příleţitosti prohlásil za svatou.
134

 Celkově to bylo dáno tím, ţe 

v porovnání s ostatními našimi světci nehrála ţádnou významnější roli na politickém 

poli, nebyla ani z královského původu ani nijak nezasáhla do historického vývoje naší 

země. 

 Při snaze se dopátrat nezkreslených faktů o ţivotě, který vedla, se musí potýkat 

s nepřeberným mnoţstvím legend, které o ní v průběhu času vznikly. Byli to hlavně 

v období baroka, které si libovalo v ostrých kontrastech, sporech mezi duší a tělem, 

které bylo bráno jako nečisté, a vlastně všech protivenství, které světci museli vytrpět, 

aby prokázali svoji opravdovou víru. 4asto si přitom vypůjčovali náměty ze starších, a 

„osvědčených“ legend, které pak následně víceméně citlivěji přepracovali a zasazovali 

do odpovídající časové doby.
135

 

 Dle legend měla Zdislava být ctnostnou paní z Lemberka, která uţ od malička 

ukazovala svojí neochvějnou víru k Bohu. Jiţ v sedmi letech měla údajně utéci 

doprostřed lesů, kde při poustevnickém způsobu ţivota setrvávala jen na motlitbách aţ 

si dlouhým klečením do krve rozedrala kolena a důtkami i svá záda. Kdyţ byla opět 

nalezena, byla násilím odvlečena do otcova domu, kde ještě v útlém věku byla 

přinucena se provdat za muţe, který byl ztělesněním pýchy a hrubiánství. Sňatek byl 

nešťastný, mladá paní se v něm velice trápila, ale veškerá příkoří přijímala s pokorou. O 

to víc se zajímala o pomoc chudým a nemocným. Touha po čistotě a oddanosti Bohu ji 

nakonec dovedla do ţenské větve kláštera dominikánek, pro něţ se stala důleţitou 

představitelkou a posléze i obětavou zakladatelkou kláštera v Jablonném. Na výstavbě 

se osobně podílela, ale těţká práce ji nakonec připraví o veškerou sílu a „ nedlouho trvá 
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a tato zábrana pravého štěstí odpadne a láskou k druhým hořící svíce Zdislavina ţivota 

zůstává toliko věčným plamenem svatosti, zázračně uzdravujícím oči slepých, kteří 

hledají záchranu u jejího hrobu“
136

 

 Kdyţ se budeme snaţit odstranit mystično a budeme se drţet opravdových 

pramenů, tak se dočteme, ţe Zdislava narodila kolem roku 1215v Křiţanově na Moravě 

v době, kdy v Čechách vládl Přemysl I tehdy uţ se svou mladou královnou Kunhutou. 

Jak je známo, Kunhuta poházela z vlivného hohenštaufského rodu a do Čech si přivedla 

vlastní doprovod. Jedním z jejich členů byla i Zdislavina matka Sibyla, která se 

v Čechách nakonec třikrát provdala. Dceru Zdislavu porodila svému druhému manţeli, 

brněnskému purkrabímu, Přibyslavovi z Dubé. 

 Díky matce se Zdislavě dostalo jemného vychování a často byla svědkem 

zahraničních či politických návštěv. Oba rodiče měli mezi sebou nejspíše harmonický 

svazek, který dokládají společné zájmy o vznik a celkovou podporu klášterů.
137

 Jejich 

vzor si pak později vzala Zdislava za svůj. 

 Ještě neţ Zdislava dosáhla věku dvaceti let, byla provdána za pana Havla 

z Jablonné.
138

z rodu Markvaticů
139

, se kterým měla mít čtyři děti
140

. 

Z výše popsaných legend lze do určité míry snadno vyčíst, jak velkou moc měla 

fantazie dobových autorů. Hned nápadný je fakt, ţe by se sedmileté dítě vydalo do 

divočiny, kde samo přeţilo. Ovšem, jak aţ moc legenda věrohodně popisuje její vztah 

k manţelovi je tak trochu nejisté. Z barokních děl jasně vyplývá snaha udělat se 

Zdislavy jasný protipól ctností k nečestnému muţi, který ji utiskoval, aby tak byly 

zvýrazněny vlastnosti, patřící kaţdé světici. Pokora, smutek, utrpení, neštěstí v osobním 

ţivotě ji mělo jen posílit a utvrdit v jejím odhodlání pomáhat svým bliţním. Jenţe při 

studiu reálných pramenů, tedy kdyţ se podaří odstranit ta určitá barokní stylizace, se 

dovídáme, ţe skutečnost byla moţná jednoduše prostá a Zdislava svůj ţivot proţila, 

přesně tak jak se od správné šlechtičny očekávalo. 

 Pan Havel z Lemberka byl svého času jedním z mála šlechticů, kteří zůstali 

věrni legitimnímu králi Václavovi a po jeho boku mu v občanské válce pomohli si 

                                                           
136

 CIT. Pitha Petr; Češi a jejich svatí, AVED, Praha, 1992, str. 75 
137

 Pitha Petr; Češi a jejich svatí, AVED, Praha, 1992, str. 79 
138

Verner Vladimír; V jednom společenství, životní příběhy světců, Vyšehrad, Praha, 2009, str. 232 
139

 Rulíšek Hynek; České nebe, Hluboká nad Vltavou, 1993 
140

 Rulíšek Hynek; Slovník křesťanské ikonografie. Postava, atributy, symboly, Karmášek, Praha 2007 



40 
 

udrţet vládu. To dokazuje nejen fakt, ţe pan Havel byl muţ, který se nebál násilí ale i 

to, ţe to byl muţ s výborným politickým přehledem.
141

 Zdislava se tedy ocitala ve 

středu dění a bylo prakticky nemoţné, aby se plně distancovala od světských záleţitostí. 

Jako šlechtična, patřící do vyšších kruhů nikdy nezašla tak daleko, aby svůj majetek 

rozdala chudým
142

. Spíše se snaţila být svému muţi oporou
143

 a podle řady donačních 

listin klášterů, byl její manţel stejně tak štědrý jako ona
144

 Společně zakládají i klášter 

v Jablonném a Turnově a tato skutečnost spíše podporuje fakt, ţe oba manţelé aktivně 

spolupracovali a zjevně jejich svazek nebyl tak zoufalý, jak tvrdí legendy. 

 Zdislava umírá v relativně mladém věku
145

 nejspíše na tuberkulózu. Její 

postava výborně demonstruje, ţe spojení světských a duchovních principů bylo moţné i 

pro vyšší společenské vrstvy. Osobnost Zdislavy byla uctívána uţ od 14 století
146

 hlavně 

mezi chudšími vrstvami obyvatel, které v ní viděli svou zastánkyni. Ač pocházela 

z vyšší vrstvy, tak ji to nebránilo projevovat soucit s bliţními a zájem o nemocné, pro 

které se snaţila zaloţit špitál. Lze říci, ţe paní Zdislava byla „spravedlivá, poctivá a 

čistá hradní paní“
147

 Dalimil uvádí, ţe měla zázračný dar léčit „mnoho slepých 

prosvětlila, mnoho chromých narovnala, pět mrtvých vzkřísila“. Legendy nelze ovšem 

brát doslovně, tyto zápisky svědčí o Zdislavině schopnosti léčit především oční 

onemocnění (jako například zánět spojivek) nebo ošetřit zlomeniny.
148

 

 Jejím „osobním znakem“ je ale pomáhání chudým. Nejspíše byla ovlivněna 

příchodem dominikánského a františkánského řádu do Čech. Pravděpodobně se s nimi 

seznámila na Moravě v okolí Brna, kde se nacházeli kláštery obou zmíněných řádů.
149

 

 Nejblíţe ale měla k řádu bratří poutníků, k dominikánům. Do řádu ji uvedl 

blahoslavený Česlav
150

. Celkově je Zdislavina osoba úzce spojována s počátky tohoto 
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řádu na našem území, protoţe díky její podpoře mohly vzniknout dominikánské kláštery 

v Jablonném a v Turnově. Zdislava se stala pro dominikány u nás, jednou z výchozích 

světic jako byla například svatá Kateřina Sienská. Uţ výše bylo popsáno, jak bylo 

důleţité světice zahalit do určitého legendárního příběhu a jak se autoři často uchylovali 

k přejímání motivů z jiných bibliografií. Není tedy náhodou, jak významně se osudy 

těchto dvou světic podobají. V inspiraci Kateřinou ale sehrála velkou roli skutečnost, ţe 

i Zdislava byla úzce spojena s dominikánským řádem.
151

 

 Po ikonografické stránce vycházejí všechny zpodobnění z propojení šlechtické 

a hluboce věřící podstaty. Ikonografie si našla symboly téměř ve všech sférách 

Zdislavina ţivota. Je zobrazována jako vzpřímená, mladá ţena v drahém, šlechtický stav 

reprezentujícím, oděvu. Hlavní znaky vycházejí samozřejmě z podoby dobré křesťanky, 

zajímající se o osud chudých a neváhající pomoci nemocným. Proto je často na 

výjevech při rozdávání almuţny, nebo při různém posluhování potřebným (obr.22.), při 

čemţ v ruce často drţí růţenec V té souvislosti u sebe mívá i košík s chlebem, který je 

řazen mezi jedny z nejdůleţitějších symbolů v mnoha kulturách
152

. Protoţe byla 

významnou donátorkou, není výjímkou, ţe na obraze bývá umístěn i malý model 

kostela, odkazující na její zakladatelskou činnost 
153154

. Jako šlechtičně byl často 

přimalován i rodový znak pánů Berků z Dubé (ostrve)
155

 nebo umělci často zpodobnili 

její vztah k dominikánskému řádu pomocí jejich charakteristického znaku. 

 Za zmínku stojí říci, ţe na začátku devadesátých let, byla nově zbudována jí 

zasvěcená kaple při kostele u svatého Jiljí v Praze, kde na ústřední mozaice byla 

originálním způsobem zobrazena s celou rodinou včetně manţela Havla, který se 

v obličeji nápadně podobá prvnímu českému prezidentovi, Václavu Havlovi (obr.23.).  

 Zdislava je obecně patronkou českých zemí a rodinného ţivota, rodičů, 

vychovatelů, litoměřické diecéze a dominikánů.
156
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ZÁVĚR 
 

 Ikonografie dominikánského řádu se odvíjí od starých legend o jeho hlavním 

představiteli svatém Dominikovi. K vymezení nejdůleţitějších tendencí, které se 

odrazily ve vzniku dominikánské ikonografie, a správné pochopení kontextu bylo 

zapotřebí se věnovat nejen legendám, ale i důleţitým a hlavně reálným faktům.  

 V práci lze pozorovat 4 nejdůleţitější linie. První se věnuje zakladateli - 

svatému Dominikovi, jenţ se zaslouţil o zaloţení celého řádu. Následně je velká 

pozornost věnována hlavnímu znaku řádu, jehoţ hlavní motivy a celková symbolika 

vyplívají právě ze zmíněných legend a faktů o tomto světci. Druhá linie sleduje ţivotní 

dráhu jednoho z nejdůleţitějších filozofů středověku, který byl horlivým členem 

dominikánského řádu, Tomáše Akvinského. K lepšímu pochopení celé jeho osoby jsem 

se musela zaměřit i na stručný nástin jeho nejdůleţitějších filozofických myšlenek. Pro 

umělecké a vlastně i ikonografické odvětví byly velmi podmětné i jeho názory o 

zobrazované kráse a o významu mnoţství pouţívaného světla, které přispěly ke změně 

v uměleckém ztvárnění svatých. Třetí linie slouţí k umístění bratří kazatelů do českého 

kontextu pomocí jejich velké zastánkyně a jediné české dominikánské světice Zdislavy 

z Lemberka. 

 Čtvrtá a poslední linie vznikla, aby bylo dosáhnuto propojení mezi obecnými 

poznatky o dominikánském řádu a ikonografii. Bylo  proto nutné zvolit si jeden 

konkrétní objekt, na kterém bylo moţné všechny tvrzení a teorii názorně demonstrovat. 

Z tohoto důvodu byl vybrán kostel u svatého Jiljí, s bohatou nástěnnou výmalbou 

barokního umělce Václava Vavřince Reinera včetně přilehlého kláštera a barokního 

refektáře, ve kterém lze najít všechny motivy, o kterých práce pojednává.  
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ANOTACE 
 

 Práce sleduje vývoj hlavních tendencí křesťanské ikonografie v případě řádu 

bratří kazatelů. Proto je v ní věnován nejen prostor pro čistě ikonografickou symboliku 

ale i monografiím a legendám o ţivotech klíčových světců řádu. 

  V jednotlivých kapitolách jsou stručně popsány bibliografie zakladatele řádu, 

svatého Dominika, jednoho z nejvýznamnějších církevních myslitelů středověku, 

Tomáše Akvinského a nakonec i bibliografie jediné české dominikánské světice, svaté 

Zdislavy z Lemberka. Nevěnuje se ale jen bibliografiím, Práce se mimo jiné i zabývá 

názory Tomáše Akvinského na pojetí krásy a světla, které přispěly ke změně metod 

zobrazení svatých. Současně se ale snaţí prakticky demonstrovat všechny zmíněné 

poznatky na konkrétních příkladech, které lze najít v prostorách kostela u svatého Jiljí, 

zvláště pak v jeho barokním refektáři. Na kostelních malbách, z části vytvořených 

významným umělcem Václavem Vavřincem Reinerem, lze nalézt veškerou 

ikonografickou tématiku, týkající se dominikánského řádu, o které se práce zmiňuje, 

stejně tak i v barokním refektáři. 
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ANNOTATION 
 

 This thesis focuses on the sources and development of Christian iconography 

in relation to The Order of Preachers. Attention is given not only to iconographic 

symbolism, but also to legends and biographies of the key members of the order. 

 The thesis is divided into sections which describe the bibliography concerning 

the founder of the Order, St. Dominic, one of the most important intellectual of the 

Middle Ages, St. Thomas Aquinas, as well as bibliography of the only Czech female 

Dominican Saint, St. Zdislava of Lamberk. 

 Apart from its focus on bibliographies, this thesis pays attention to Thomas 

Aquinas’s opinions on beauty and light. His opinions contributed to the change of 

method in which the saints are portrayed. At the same time, the thesis is trying to 

demonstrate these findings on concrete examples which can be found in the St. Giles 

Church, especially in its baroque refectory. All iconographic themes mentioned in this 

thesis in relation to the Order of Saint Dominic can be found in this church on paintings 

by Václav Vavřinec Reiner. 
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