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Anotace 

Cílem diplomové práce je představení osudů polských mučedníků od středověku  

po konec 20. století; vlivu jejich života a příkladu na jejich soudobou společnost  

a rovněž na duchovní i národní povědomí následujících generací. V této souvislosti 

bude též věnována pozornost specifikům polských národních dějin, státoprávního 

uspořádání, umělecko kulturních vztahů a prostředí a historii katolické církve v Polsku. 

Jednotlivé podkapitoly, představující konkrétní osobnost či skupinu mučedníků, jsou 

rozděleny do tří částí – epocha, život, kult a ikonografie. Účelem tohoto rozdělení je 

nástin historických podmínek, v nichž byla formována osobnost světce, a které byly 

rovněž jedním z determinujících faktorů jeho mučednictví; dále stručný životopis světce 

bez legendických prvků a konečně shrnutí významných okamžiků ve vývoji jeho kultu  

a ikonografie. Práce tak vytváří určitou syntézu politických, církevních a kulturních 

dějin Polska, kterou vymezují právě postavy svatých a blahoslavených mučedníků. 

Klíčová slova 

Polsko, svatí, mučedníci, historie, církev, ikonografie, společnost, kult, umění, 

sarmatismus  
 

Abstract 

The Saint and Hallow Polish Martyrs In The Course of Centuries 

The objective of thesis „The Saint and Hallow Polish Martyrs In The Course of 

Centuries“ is the introduction of selected Polish martyrs from the middle ages until the 

end of the 20th century. The thesis follow their cult development from its origin until 

present, including related demonstration of art, in particular the development of 

iconography. They also follow the influence of life example and the subsequent cult of 

the martyrs on the society at that time, as well as the spiritual and national awareness of 

the following generations. In this connection, they also give attention to particularities 

of the Polish national history, the constitutional arrangement, the artistic and culture 

relationships and environment and the history of the Catholic Church in Poland. 

Each chapter, which is introducing a Saint or a group of martyrs, is divided into three 

parts – the epoch, the life, the cult and iconography. The objective of this division is the 

schema of historical conditions in which the personality of the Saint was formed. These 

historical conditions were also determine for the martyrdom. The next parts of the 

chapters deal with a brief biography of the Saint and the summary of significant 

moments in the development of the Saint’s cult and iconography. The thesis create a 

sort of synthesis of political, religious and cultural history of Poland, which is delimited 

by the personalities of saint and beatified martyrs. 
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I. ÚVOD 

 

Křesťanský ideál mučednictví prostupuje dějiny evropské kultury od jejích počátků  

po současnost. Jeho formativní vliv na etické ideály společnosti i morální principy 

života jednotlivce se projevuje stejně silně jak v období raného středověku,  

tak i na prahu třetího tisíciletí. Historie střední Evropy, tolik bohatá na dramatické 

dějinné zvraty, nabízí celou řadu příkladů naplnění tohoto ideálu lidmi, kteří byli 

ochotni obětovat vlastní život ve jménu víry, naděje a lásky. Spojení obecného ideálu 

mučednictví, který je společný celému křesťanskému světu, s konkrétními polskými 

specifiky, je jedním z prvků, které tvoří kulturu tohoto národa, v němž dodnes hluboce 

přetrvává vědomí křesťanských kořenů Evropy. V této souvislosti není možné 

opomenout významné okamžiky polských národních dějin, zvláštnosti státoprávního 

uspořádání, umělecko kulturních vztahů a prostředí, a rovněž historii zdejší katolické 

církve, jejíž postavení i vliv se tak výrazně odlišují od ostatních evropských zemí. 

Následující stránky budou věnovány osudům vybraných polských mučedníků  

od středověku po konec 20. století. Popsán bude jejich život, příklad pro jejich 

soudobou společnost a vliv na duchovní i národní povědomí následujících generací. 

Cílem této práce je představit život polských svatých a blahoslavených mučedníků 

zasazený  v širších obecně a právně historických souvislostech; dále sledovat významné 

okamžiky vývoje jejich kultu od jeho vzniku po současnost a jeho vliv  

na vnímání duchovní, národní a kulturní identity, včetně uměleckých projevů s ním 

souvisejících, zejména vývoj ikonografie. Výběr prezentovaných světců  

a blahoslavených se přidržuje především oficiálního kánonu polských národních 

patronů; u novodobých mučedníků bylo za hlavní zřetel bráno rozšíření a význam jejich 

kultu. Etnografické a geografické vymezení zahrnuje území historicky přináležející 

Polské koruně. Jednotlivé kapitoly, představující konkrétního mučedníka (či skupinu 

mučedníků), jsou formálně rozčleněny do podkapitol pojednávajících o historické epoše 

polských dějin, v níž žil, mučedníkově životě, formování jeho kultu a shrnutí jeho 

významu dnes, včetně ikonografie prezentované na konkrétních uměleckých dílech. 
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II. LITERATURA 

 

Hrdinné obětování života pro křesťanské ideály představuje v dějinách církve fenomén, 

jehož podstata je zakotvená v samotném evangeliu. Kristova slova „kdo ztratí svůj život 

pro mne, nalezne jej.“ (Mt 10,39; Mt 16,25) nacházejí odezvu mezi věřícími již po dva 

tisíce let existence církve. Ať se jedná o prvomučedníky rané církve nebo o křesťany 

pronásledované v současné době, vždy se jejich příklad vydání svědectví až k prolití 

krve stává jedním z nosných pilířů křesťanské spirituality Západu i Východu.  

Problematiku polských mučedníků budeme sledovat v široké perspektivě právně-

politického vývoje země, místních i obecných církevních dějin a společensko-

ekonomických vztahů. Naším cílem bude poukázat na vliv, jaký měli tito lidé a jejich 

osud na formování duchovního a národního povědomí Poláků.  Přes zdánlivou 

různorodost osobností, okolností a prostředí, jako i časovou vzdálenost mezi 

jednotlivými událostmi, lze mezi vybranými životními příběhy polských mučedníků 

nalézt jisté charakteristické až schematické rysy, které je spojují a vytvářejí mezi nimi 

pouto napříč věky. Na památkách hmotné i duchovní kultury poukážeme  

na významné stopy, jež zanechali oni sami či jejich kult v paměti národa a jeho 

hmotném i nehmotném kulturním dědictví. 
 

Je příznačné, že právě duchovní literatura a zvláště životy světců představují základy 

evropských národních literatur. V polském prostředí první latinsky psané legendy 

datované do počátku 11. století o domácích světcích či o světcích obecné církve měly 

narativní formou vést čtenáře ke kontemplaci a následování světcova příkladu.
1
   

Od čtrnáctého století, kdy se postupně začíná objevovat i literatura psaná polsky, mají 

legendy charakter prostředků podpory šíření kultu. Typickým příkladem jsou legendy  

o životě sv. Stanislava, jichž v tomto období vzniká několik variant, přičemž každý 

nový opis ji do jisté míry upravuje a rozšiřuje. 

Kromě čistě hagiografických děl se s životními příběhy světců a okolnostmi jejich 

působení a smrti setkáváme v dobových kronikách a letopisech. Jejich význam spočívá 

hlavně v kontextu, v němž je zde světec prezentován. Právě v něm se odráží 

významnost jeho kultu v době autorova života. Takovými jsou například nejstarší spis o 

                                                
1 Nejstarší latinskou legendou sepsanou na polském území je Passio S. Adalberti Martyry z počátku 
jedenáctého století. Další latinské legendy o svatém Vojtěchu, které se na polské území dostaly později 
jsou jsou Canapariova legenda  a Nascitur purpureus flos Bruna z Querfurtu. KREJČÍ 1953, 23.  
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polských dějinách od anonymního autora, zvaného Gallus Anonymus, Cronicae  

et gesta ducum sive principum Polonorum sepsaná mezi lety 1112 až 1117, Chronica 

Polanorum Wincentyho Kadłubka (z přelomu 12. a 13. století), Kronika Velkopolská 

Janka z Czarnkowa (14. století) či dvanáctidílné Długoszowy Annales seu cronicae 

inclyti Regni Poloniae (1455-1480). Tato díla jsou cenným dokladem nejen 

společenských a politických proměn, ale především významnými literárními 

památkami, v nichž se odráží úroveň jazykové kultury a vzdělanosti oné doby. Autoři, 

kteří byli zároveň vysokými církevními představiteli, věnují značnou pozornost vztahu 

panovníka a církve.
2
  Současně s literárními památkami se objevují rovněž první 

výtvarná zobrazení světce (např. Vojtěšská legenda na dveřích hnězdenské katedrály  

z 12. století). Od šestnáctého století začíná pronikat do legend o národních světcích 

prvek sarmatismu.
3
 Tato tendence vyvrcholila v díle Piotra Skargi (1536-1612). Jeho 

Żywoty świętych vynikají v hagiografické literatuře této doby nejen díky svému 

jazykovému bohatství, pro něž je dodnes oceňován, ale i díky Skargovu neobvykle 

pečlivému studiu staršího legendickému materiálu, který mu sloužil jako základ k jeho 

práci. Poprvé byly Životy polských svatých vydány roku 1579 ve Vilně,  

kde Skarga působil jako rektor nově založené Akademie.
4
 Do roku 1936 byly vydány 

celkem třicetkrát, z toho sedmkrát ještě za Skargova života, kdy je autor ještě průběžně 

doplňoval.
5
  

 Osvícenský racionalismus  18. století, kladoucí váhu na lidský rozum a stavějící se 

proti okázalé religiozitě, nepřipisoval historické hagiografické literatuře hodnotu. 

Stanisław Kostka Potocki (1755-1821), jedna z nejvýznamnějších osobností polského 

osvícenství, mecenáš a znalec umění, který byl průkopníkem dějin umění  

a archeologie v Polsku (O sztuce u dawnych czyli Winkelmann polski 1815), přičinil se  

o založení Varšavské univerzity a založil jedno z prvních polských muzeí  

ve Wilanowě, se v souladu se svým světovým názorem a politickou orientací nijak 

podrobně nezabýval náboženským a kultovním aspektem uměleckých děl. Charakter 

jakési pokladnice národních památek, ohrožených v době rozborů, mělo první veřejné 

                                                
2 Gallus Anonymus se např. podle vlastních slov k případu zavraždění sv. Stanislava raději nevyjadřuje. 
Kadłubek a Długosz jsou pak výraznými zastánci svobod církve vůči panovníkovi a státu. Srov. KREJČÍ 
1953, 28. 
3 Sarmatismus byl myšlenkový proud, o který se ideologicky opírala polská a litevská šlechta, a který byl 
zároveň jejím důležitým jednotícím prvkem. Jednalo se o genealogický mýtus, že Poláci  
resp. Litvíni jsou potomky bojovných Sarmatů. Tato historická interpretace původu polského národa se 

objevuje již u Długosze (15. století) Srov. CHRZANOWSKI 2008,11. 
4
 DUSKA/ KARASIOWA 2011,10. 

5 Poslední, Sakargou doplněné vydání, vyšlo roku 1610. TAMTÉŽ. 
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polské muzeum v Puławach, založené v roce 1801 Izabelou Czartoryskou.
6
 V souladu 

s dobovým trendem se zde shromažďovaly tzv. starožitnosti, vážící se k významným 

dějinným okamžikům či osobnostem.
7
 V zahraničí bylo založeno první muzeum 

věnované polské historii v Rappersvilu ve Švýcarsku v roce 1869.
8
 První Národní 

muzeum shromažďující polské umění bylo založeno v Krakově v roce 1883.  

Ve Varšavě byl umožněn vznik Národního muzea až v roce 1916. Národní muzeum  

zde převzalo úlohu Muzea krásných umění založeného v roce 1862. 

V prvních třiceti letech devatenáctého století stoupá zájem o vědu, historii, jazykovědu 

a podobné obory mezi širokou veřejností. Svůj podíl na tom měl i odkaz polských 

encyklopedistů reprezentovaných Benediktem Chmielowskim (Nowe Ateny, albo 

Akademia, wszelkiej scjencyi pełna, na różne tytuły jak na classes podzielona, mądrym 

dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki 

erygowana, Lvów 1746), jejichž dílo prodchnuté sarmatismem bylo rehabilitováno  

až dílem Zygmunta Glogera Encyklopedia Staropolska z let 1900-1903.
9
 Zakládají se 

různé vědecké společnosti (např. Towyrzyszstwo przyjaciół nauk založené ve Varšavě 

roku 1800 a zlikvidované po lednovém povstání 1831), kde se sdružovaly vynikající 

vědecké osobnosti této doby, jako například Wawrzyniec Surowiecki, jeden  

ze zakladatelů slovanské archeologie či Ignacy Benedykt Rakowiecki, který zkoumal 

historii slovanských jazyků, obyčejů, náboženství a práva.  

Politická situace nedovolila, aby se v Polsku plně a nezávisle rozvíjely historické 

disciplíny, jak tomu bylo v okolních zemích, avšak i sem dosáhly ohlasy moderních 

metodologických přístupů k historickému a uměnovědnému bádání. Jejich praktické 

využití bylo zčásti umožněno jen v rakouském a v  pruském záboru. Na Jagellonské 

univerzitě byla první katedra dějin umění založena na konci devatenáctého století. 

Dějinám polského umění se věnovala rovněž komise při krakovské Akademii umění 

(Akademia umiejętności).
10

 Rakouský a pruský zábor však představovaly menšinové 

území bývalé Rzeczypospolité. Většina území se nalézala pod ruským záborem,  

                                                
6 Izabela z Flemingów kněžna Czartoryska (1746-1835), manželka Adama Kazimierza Czartoryského, 

spisovatelka, mecenáška a sběratelka umění. Angažovala se rovněž politicky. 
7 Např. relikvie Stefana Czarnieckého, Stanisława Żólkiewského či Piotra Skargi. Srov. DEC/WAŁEK 
2009, 124-125. 
8 MURAWSKA-MUTHESIUS/ FOLGA-JANUSZEWSKA 2006, 11. 
9
 ŻYGULSKI 2008, 7. 

10
 TAMTÉŽ. 
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kde byly veškeré projevy polského nacionalismu, k němuž bylo řazeno i historické 

bádání, postihovány tvrdými represemi a vyhnanstvím na Sibiř.
11

  

Po získání samotnosti Polska po první světové válce se konstituovalo šest hlavních 

vědeckých center v oblasti humanitních věd – Varšava, Krakov, Poznaň, Lvov  

a Vilno. Pro oblast Horního Slezska byly střediskem kulturního bádání Katovice.  

Pro třicátá léta dvacátého století byl příznačný rozmach vydavatelské činnosti v oblasti 

polské historie, kultury a umění. Ve Varšavě byly vydány tři obsáhlé svazky Polska, jej 

dzieje i kultura.
12

 Lvovské Ossolineum
13

 vydalo v roce 1934 přehledovou práci 

nejvýznamnějších tehdejších polských odborníků o evropském umění.
14

 

V Hammanových Geschichte der Kunst vydaných v roce 1934, byly zahrnuty texty 

Juliusze Starzyńského
15

 a Michała Walického
16

 věnované polskému umění.  

V období po druhé světové válce bylo vydáno hned několik významných přehledů dějin 

polského umění, jejichž cílem bylo, kromě zachycení vývoje, rovněž zmapování situace 

fondu movitých i nemovitých památek, které během války utrpěly často fatální škody.  

Na těchto projektech měli hlavní zásluhu Jerzy Szablowski, který vytvořil metodu 

zpracování, Tadeusz Dobrowolski a Władysław Tatarkiewicz.
17

 Finálním dílem byla 

třísvazková Historia Sztuki v zarysie.
18

 Pod vedením Juliusze Starzyńského vznikl 

v roce 1949 ve Varšavě Państwowy Instytut Sztuki, který pokračoval v katalogizaci, 

prováděl badatelskou a publikační činnost v různých odvětvích umělecké činnosti 

včetně filmu a lidové tvorby; vydával Biuletyn Historii Sztuki. Vznikla zde koncepce 

projektu vydání souborného díla věnovaného polskému umění od počátku  

do současnosti. Obtížně realizovatelný projekt se protáhl na několik desetiletí  

a nakonec byly v šedesátých, osmdesátých a devadesátých letech publikovány pouze 

části původního badatelského záměru.
19

 Chrzanowského dvoudílný přehled Sztuka  

w Polsce, poprvé vydaná v roce 1998
20

 se pouze přiblížila původnímu záměru; ani tato 

práce však zdaleka nevyčerpává celé téma. Ve středoevropském kontextu shrnul dílčí, 

                                                
11 Hagiografická literatura v polštině zde byla ilegální a nezřídka sem byla pašována ze zahraničí. 
12 ANTONIEWICZ A KOL. 1927-1928. 
13 V roce 1945, kdy Lvov přestal být součástí Polské republiky, byl Zakład Narodowy imiona 
Ossolińskich (Ossolineum) přestěhován do Vratislavi. 
14 Srov. ŻYGULSKI 2008, 7. 
15 STARZYŃSKI 1934. 
16 WALICKI 1934. 
17

 ŻYGULSKI 2008, 8. 
18DOBROWOLSKI 1962. 
19

 ŻYGULSKI 2008, 9. 
20 CHRZANOWSKI 1998.  
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avšak závažnou problematiku umění polské renesance Jan Białostocki, který je zároveň 

nejvýznamnějším představitelem ikonologické metody v Polsku.
21

  

Soustavná pozornost a kritické historické bádání v oblasti kultu polských světců – 

mučedníků se soustřeďovalo především na osobu svatého Vojtěcha, neboť byla spojena 

s počátky polského státu. Tomuto období je věnována zvýšená pozornost historiků, 

historiků umění a archeologů. Svatý Stanislav jako přední polský patron, je rovněž 

hojně zastoupen v literatuře populární i odborné.
22

 U ostatních, zde zpracovávaných 

osobností-mučedníků, se potýkáme s vážným nedostatkem pramenů
23

 i sekundární 

literatury. To je zapříčiněno částečně tím, že jejich kult je výrazně lokální (Sandoměřští 

mučedníci, sv. Pět bratří) či historicky vzdálený (bl. Benigna).  U mnohých došlo teprve 

v nedávné době k oficiálnímu potvrzení jejich veřejného kultu (bl. Karolina Kózka 

1987, bl. Mučedníci pratulinští 1996, bl. Jerzy Popieluszko 2010) a literatura k nim se 

vztahující je z velké většiny spíše populárně-naučného či beletristického charakteru. 

V rámci duchovního odkazu a současného kultu vycházejí v Polsku různé publikace 

sebraných výroků a promluv sv. Maksymiliana M. Kolbeho
24

 či bl. Jerzyho 

Popiełuszka.
25

 

Zájem o polskou historii v Českých zemích byl zpočátku silně spjat s ideou slovanské 

vzájemnosti. První přehled polských dějin vyšel v překladu Jaroslava Bidla v roce 

1895.
26

 Dosud lze za nejvýznamnější přehledovou práci o polských dějinách považovat 

dílo Josefa Macůrka.
27

  Dějiny Polska pod redakcí Václava Melichara vydané 1975.
28

  

Bohužel se vyznačují značnou dobovou tendenčností, což je zvláště patrné v kapitolách 

týkajících se moderních dějin. Pokus o aktualizaci problematiky polské historie 

představuje Polsko z řady Stručné historie států od Miloše Řezníka z roku 2002, které je 

však spíše jen stručným výtahem díla Macůrka a Melichara, určeným pro širokou 

veřejnost. Nejnovějším vydání přehledových dějin Polska jsou Dějiny Polska,
29

 jejichž 

autor Marceli Kosman se více méně úspěšně snažil zachytit nejen politické dějiny,  

ale i kulturní vztahy a dějiny církve. Vyjma stati Záboje Horáka
30

 v rámci přehledu 

Dějiny evropského kontinentálního práva, založené na polské odborné literatuře, se 

                                                
21

 BIAŁOSTOCKI 1976. 
22 K tématu např.: KURASZKIEWICZ/SŁAWISKIEJ/WIERCZYŃSKI 1962; PRZEZDIECKI  
23 Např. většina archiválií vážících se k sv. Andrzeji Bobolovy podlehla zkáze již v průběhu 17. století. 
24 BAR 2009. 
25 SOCHOŃ 2002. 
26 BOBRZYŃSKI 1895 
27 MACŮREK 1948. 
28

 MELICHAR 1975. 
29

 KOSMAN 2011. 
30

 HORÁK 2004. 
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polským právním dějinám zatím v české odborné literatuře nevěnovala větší pozornost.  

Za přínosnou lze považovat historicky-politologickou studii Jana Květiny o šlechtické 

demokracii v Polsku v 16. a 17. století.
31

 Z významných kulturně historických prací 

věnovaných polské problematice jmenujme kolektivní práci z let 1964-1967 Češi  

a Poláci v minulosti pod redakcí Václava Žáčka
32

 a přehledné dějiny polské literatury 

Karla Krejčího z roku 1953,
33

 které jsou ovšem velmi silně ideologicky zatížené,  

a představují druhý, dosud poslední, pokus o souborné zmapování vývoje polské kultury 

a literatury.
34

 Pokud jde o problematiku světců, v Českých zemích se pozornost odborné 

literatury zaměřuje přirozeně především na sv. Vojtěcha.
35

 Stručné informace jsou 

věnovány sv. Pěti bratřím
36

 a kultu sv. Stanislava na Moravě.
37

 Blahoslavení Mučedníci 

pratulinští byli, alespoň částečně, představeni v populárním článku Pavla Zahradníka.
38

 

Rovněž ikonografické slovníky
39

 a přehledy světců obsahují stručná hesla k některým 

zde prezentovaným světcům-mučedníkům. V katolických periodikách se i v Čechách 

příležitostně objevují jednotlivé, převážně převzaté články populárního charakteru, 

avšak systematické a kritické zpracování osudů většiny z nich zde dosud nebylo 

provedeno.  

Metodologicky přistupujeme k tématu Polských mučedníků v průběhu staletí  

jako širokému kulturně-historickému fenoménu s dílčími specifiky, rozvedenými   

ve třech opakujících se podkapitolách. Každá zde rozebíraná historická epocha je  

tak nazírána z konkrétního hlediska vztahujícího se přímo k osobě daného světce. 

Například kapitola věnovaná blahoslavené Benigně z Trzebnice je proto částečně 

genderově vymezená. V kapitole věnované blahoslaveným Mučedníkům 

sandoměřským, náležejícím ke stejné historické epoše jako bl. Benigna, je pozornost 

naopak zaměřena na počátky působení mendikantských řádů v Polsku. Obecně  

pak každá podkapitola epocha obsahuje základní právně-politické, sociálně-

                                                
31

 KVĚTINA 2011. 
32 ŽÁČEK 1967. 
33 KREJČÍ 1953. 
34První takovýto počin přestavují Dějiny literatury polské od Alexandra Brücknera z roku 1906, přeložené 

Bořivojem Prusíkem. Velmi stručný přehled vývoje polské literatury obsahuje též Slovník polských 
spisovatelů Ludvíka Štepána z roku 2000. 
35 Výběr bibliografie do roku 1999 in: WITKOWSKA/ NASTALSKA 2002;  K vybraným tématům včetně 
bohaté bibliografie: POLC (ed.) 1997; ŚMIGIEL (ed.) 1992; WALICKI (ed.) 1956-1959; BERNACKI/ JORDAN/ 

SOSNOWSKI 1947; KRÁSL/ JEŽEK 1898;VOIGHT 1898, KOSZUTSKI 1885 
36 Kultu sv. Pěti bratří se v nedávné době věnovala bakalářská práce Kateřiny Burešové vypracovaná  
na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice v roce 2008. 
37

 JAKUBEC 2000. 
38

 ZAHRADNÍK 2008. 
39

 TSCHOCHNER 1994; TARZIA 2010. 
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ekonomické, církevně-historické a kulturní aspekty doby. To umožňuje zasadit život 

světce do konkrétního rámce, jenž z vnějšku utvářel jeho život a vedl k jeho 

mučednické smrti. Historicky doložitelná fakta týkající se života a činnosti mučedníků 

(bez legendických prvků) v podkapitole Život mají poukázat na duchovní zdroje 

světcova charismatu. Třetí část, podkapitola Kult a ikonografie popisuje „druhý život 

světce“ a jeho vliv na společnost podle jeho individuální charakteristiky, včetně 

uměleckých památek s ním spojených. Takto můžeme účinně prokázat výrazné 

individuální rysy mučedníka a jeho kultu, podmíněné jeho osobností, dobou  

a prostředím. Zároveň jsme schopni identifikovat společné prvky, nezávislé na vnějších 

a vnitřních determinacích, které vedly k mučednické smrti. Celkovým výsledkem je pak 

určitá syntéza obecné, církevní a právní historie Polska s konkrétními osudy mučedníků. 



 

 

15 

 

III. SVATÍ A BLAHOSLAVENÍ POLŠTÍ 

MUČEDNÍCI V PRŮBĚHU STALETÍ 

 

„Męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci Kościoła, dzięki wymownemu  

i porywającemu przykładowi ich życia, do głębi przemienionego blaskiem prawdy 

moralnej, rzucają jasny promień światła na każdą epokę dziejów, budząc zmysł 

moralny” Jan Paweł II. (Veritas splendor)  

 

Muži a ženy, kteří následovali Krista v utrpení a vydávání svědectví za cenu vlastního 

života, byli ve velké vážnosti ve společenství rané Církve, jak o tom svědčí již kniha 

Zjevení svatého apoštola Jana ( Zj 2, 10; Zj 2, 13). Rovněž v antické kultuře  

a judaismu byla prokazována úcta zemřelým předkům a spravedlivým Starého zákona. 

Jak dokládá Polykarp ze Smyrny (†167), křesťané prokazovali úctu mučedníkům, která 

však byla striktně oddělena od uctívání Boha samotného. „(…) Jemu se totiž klaníme 

jako Božímu Synu, zatímco mučedníky oprávněně ctíme, protože jsou učedníky  

a následovníky Pána a pro jejich nejvyšší věrnost svému králi  

a učiteli.“40 Jejich památka se měla slavit ve výroční den jejich smrti, kdy vešli  

do nebeské slávy. Tertulián používá výraz natalicium  tedy slavnost na počest narozenin 

(pro nebe). Rovněž kartaginský biskup a mučedník Cyprián nabádá v době Deciova 

pronásledování (250-251), aby bylo přesně zaznamenáno datum smrti mučedníků.41 

Takto vznikla první martyrologia, která byla později doplňována  

o podrobnosti okolností mučednické smrti tzv. Acta martyrum. O praktickém uctívání 

mučedníků hovoří později i svatý Augustin. Podle jeho slov bylo ještě na přelomu 

pátého a šestého století zvykem nosit k jejich hrobům obětiny jídla, které byly 

pokládány na hrob či speciálními kanálky vedeny přímo do hrobu.42 Někdy byla součástí 

takovéto memorie i hostina; tuto praxi se ovšem církevní hodnostáři jako Ambrož 

z Milána či samotný Augustin snažili vymýtit.43 V této době se veškeré toto dění 

soustřeďovalo kolem hrobů svatých, které byly podle tehdejších právních předpisů 

                                                
40 SAXER 2012. 
41

 TAMTÉŽ. 
42

 TAMTÉŽ. 
43 Jak Saxer ve svém článku podotýká, tato praxe v Evropě lokálně přežívala téměř do současnosti. Adam 
Mickiewicz v komentáři k Dziadům vypráví, že jako dítě ještě podobnou praxi hostiny na hřbitově  
na Litvě zažil.   



 

 

16 

umístěny za hradbami města, a nesmělo s nimi být hýbáno. Těla zemřelých v této době 

nesměla být dělena ani přemisťována.  

Víra v moc přímluvné motlitby svatých mučedníků má rovněž Novozákonní kořeny  

(L 16, 1-24; Zj 6, 9-11). Právě doslovné chápání této pasáže o tom, že „(…) spatřil jsem 

pod oltářem ty, kdo byli zabyti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali…“  

(Zj 6, 9), bylo jedním z hlavních důvodů translace ostatků a jejich umisťování  

do bezprostřední blízkosti oltářů, k němuž docházelo od jedenáctého století.44  

O okolnostech a způsobu translace ostatků ve středověku nás informuje opat Suger  

ve spise De Consecratione.45 Sugerovy spisy jsou názorným dokladem úcty 

prokazované svatým relikviím ve středověku. V období vrcholného středověku,  

kdy se rozmáhá obchod s relikviemi a vzrůstá jejich až pověrečné uctívání,  

se problematice úcty k ostatkům svatých věnoval rovněž svatý Tomáš Akvinský, který 

řešil otázku celistvosti lidské podstaty a zdůrazňoval, že svaté ctíme jako „údy Kristovy, 

Boží syny a přátele a naše přímluvce, za jejichž přítomnosti Bůh koná zázraky.“46 

Relikvie samy o sobě proto nemají status svátosti, ale jsou pouhým prostředkem Božího 

působení.  

Již ve starokřesťanském umění byli mučedníci oslavováni výtvarnou formou.  

Zprvu jako již oslavení přímluvci u Boha, později se přidaly klíčové scény z jejich 

života a smrti. Přerod antického světa ve středověkou společnost vyzdvihl význam 

obrazu v jeho narativním i kultovním významu. V době vzniku prvních křesťanských 

států v oblastech dosud obývaných barbary se výtvarné umění stává nositelem poučení 

o víře a morálních konceptech křesťanské společnosti.47 V době karolínské  

a později rovněž v románském umění v západní Evropě převládá symbolické pojetí 

svatosti a vznešenosti, které nachází formální vyjádření ve vysoké míře stylizace  

a ornamentalismu. Strnulost formy je do určité míry rovněž symbolickým obrazem 

nepomíjivosti a nadčasovosti zobrazeného výjevu. Naturalismus, pronikající postupně 

do umění již od 12. století, přináší individualizaci výrazu, položení důrazu na emotivní 

prožitek, který se z díla samotného přenáší v plné míře na diváka.  

Do středověkého universalismu pronikají rovněž lokální individualismy,  

které podmiňují místní kulturní specifika jednotlivých oblastí Evropy v daném časovém 

                                                
44 Srov. ADÁMKOVÁ 2006, 61 pozn. 187.           
45

 TAMTÉŽ, 185-189. 
46

 Srov. PETRÁČEK 2006, 20. 
47Srov. BLAŽKOVÁ, 12-13.  
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horizontu.48 Tendence k realistickému zobrazení dovedla výtvarné umění na Západě 

k znovuobjevení a uznání klasického kánonu antiky a nalezla své vyjádření  

v umění renesance. Právě v renesančním umění 16. století se v Polsku poprvé 

setkáváme s pojmem sarmatismus, který v této době ještě nenalézá své konkrétní 

výtvarné vyjádření, avšak stává se nedílnou součástí duchovní i hmotné kultury. 

Chrzanowski dělí období sarmatismu v I. Rzeczypospolité na několik etap. 

Humanistický sarmatismus se začal projevovat již v období vlády posledních Jagellonců 

a naplno se rozvinul za vlády Jerzyho Batoryho. Sedmnácté století a vláda Vasů 

představuje období tzv. triumfálního sarmatismu. Je spojen s ideou Polského státu jako 

obránce křesťanstva proti osmanské expanzi. Osvícenský sarmatismus zahrnuje období 

vlády od Michała Korybuta až po Augusta II. Silného. Jeho poslední etapu (do prvního 

dělení Polska) provází spíše formální doznívání, které se stalo více otázkou dobové 

módy a rétorickou figurou, než žitých principů.49 Pro všechny jeho fáze jsou společné 

základní ideály – patriotismus, víra (katolická) a statečnost před tváří nepřítele v boji.50 

Rzeczpospolita byla svými (šlechtickými!) obyvateli vnímána, na rozdíl od ostatních 

evropských, převážně absolutistických států, jako svobodná země (odkazující se  

až k antickým ideálům demokracie), která představuje poslední výspu křesťanské 

Evropy a obránce katolické víry.51 Sarmatismus jako myšlenkový proud,  

který byl vlastní šlechtě na celém území mnohonárodnostního státu, nikdy nenalezl 

přímé vlastní výtvarné prostředky.52 Působil spíše jako tmelící prvek hojných 

zahraničních importů, které přizpůsobil multikulturnímu prostředí Rzeczypospolité.53  

Období romantismu přineslo vzkříšení rytířských ideálů a zálibu v minulosti obecně; 

v Polsku našel své specifické vyjádření v tzv. romantickém neosarmatismu.54 

Ten se ve výtvarném umění projevil především v díle Jana Matejka [2], Jósefa Brandta 

[3], Artura Grottgera,Wojciecha Gersona či Juliusze a Wojciecha Kossaků. Jejich díla 

se vyznačují velkolepým epickým záběrem dramatické scény ze slavných momentů 

národních dějin s akcentací typických polských prvků (např. zbroje, vlajky, oděv).  

                                                
48

 Srov. BLAŽKOVÁ, 14-15. 
49 CHRZANOWSKI 2008, 11-12. 
50 TAMTÉŽ 10. 
51 K tématu: KĄDZIELA 1996. 
52 Za jediný ryze sarmatský výtvarný projev lze považovat pohřební portrét, který se v polském malířství 

objevuje od konce 16. do počátku 19. století. Největší rozkvět zaznamenal ve druhé polovině 17. století. 
Objednavatelem byla šlechta a duchovenstvo. Na šesti až osmiboké dřevěné desce, malované olejem, byla 
zachycena realistická podoba zesnulého. Během pohřbu byly obrazy umístěny na rakvi a poté byly 

uloženy v hrobce či zavěšeny na stěnu v kostele. Obr.1 DZIAŁOSZYŃSKI/ ROSSA/ UBA 2009, 44-45.  
53

 Takto například byly asimilovány mnohé orientalismy – ve výzbroji, ale i v módě či vybavení interiérů. 
54

 TAMTÉŽ. 
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Oblastí, kde se sarmatismus plně projevil a rozvíjel, byla literatura. Jeho prvky se 

objevují již v díle Piotra Skargi (1536-1612) [4].55 V sedmnáctém století, které bylo 

obdobím tzv. triumfálního sarmatismu, se s jeho vrcholnými projevy setkáváme 

převážně mimo dvorský okruh literární tvorby, v rámci tzv. zemanské literatury v dílech 

Wezpazjana Kochowského, Waclawa Potockého či Jana Chryzostoma Paseka.56  

Zánik samostatnosti Rzeczypospolité, neúspěch Kościuszkova povstání, stejně jako 

dalších následných pokusů o znovuzískání samostatnosti, vedly k definitivnímu 

zhroucení tohoto, již delší dobu skomírajícího světového názoru. Tento trend lze 

vysledovat i v  díle Adama Mickiewicze, kde se projevuje jak kritický pohled, který 

v sarmatismu spatřoval jednu z příčin národní katastrofy, tak i neschopnost se od něj 

zcela odpoutat, což ve svém důsledku vede k jeho přetvoření v tzv. mickiewiczovský 

mesianismus. Duch romantického neosarmatismu se projevuje plně v historickém díle 

Henryka Sienkiewicze (zvláště v Trilogii vydané v rozpětí let 1884-1888).57 

                                                
55 Tento aspekt Skargova díla byl později vyzdvižen v díle romantických neosarmatů, např. Kázání Piotra 

Skargi od Jana Matejka. 
56

 Srov. KREJČÍ 1953, 104-106. Krejčí ovšem s pojmem sarmatismus nepracuje! 
57Ilustarace k trilogii vytvořil v letech 1884-1891 Juliusz Kossak (1823-1899)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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1. Pohřební portréty, neznámý polský malíř, olej na cínovém plechu, 17. -18. století, Muzeum 

Narodowe  

w Warszawie, Warszawa. 

 

 

 

 

 
2. Pruský hold, Jan Matejko, olej na plátně, 388x785, 1882, Zamek Królewski  

na Wawelu-Państwowe sbiory sztuki, Kraków. 
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3. Bitva u Chotimi, Józef Brandt, olej na plátně, 190x337, 1867, Muzeum Narodowe w Warszawie, 

Warszawa. 
 

 

 

 

 

 
4. Piotr Skarga jako rektor Vilenské Akademie, neznámý autor, olej na desce, kolem roku 1612, Vilnius. 
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3.1. Sv. Vojtěch 

Epocha 

Nejstarším pramenem informujícím o početných slovanských kmenech, žijících  

na území dnešního Polska, je tzv. Geograf Bavorský a jeho spis Descriptio civitatum  

et regionum ad septentrionalem plagam Danubii z devátého století.
58

 Z archeologických 

nálezů vyplývá, že během sedmého století se osady těchto kmenů stabilizují ve stálá 

sídla (na rozdíl od předchozího migračního způsobu života) v souvislosti s přechodem 

ze žďárového na orné zemědělství. Stabilizace osídlení a změna hospodaření s půdou 

vedla k důslednější dělbě práce a rozvoji řemesel.
59

 Kmeny zakládaly svá sídla  

(tzv. opole) především v povodí velkých řek (Varta, Bug, Visla, Odra) a jezer (Gopło, 

Biskupské jezero), od jejichž jmen se rovněž ve většině případů odvozuje jejich 

označení.
60

 Polané a Gopłané obývali území ve Velkopolsku, Vislané v Malopolsku, 

Slezané a Bobřané Horní a Dolní Slezsko.
61

 Právě strategická poloha polanských 

sídlišť, v dostatečné vzdálenosti od expanzivních sousedů, zřejmě umožnila na přelomu 

osmého a devátého století započetí státotvorných procesů.
62

Ačkoli Polané 

nepředstavovali nejsilnější ani nejpočetnější velkopolský kmen, přesto získali převahu 

nad Gopłany a podrobili si je.
63

 K těmto událostem se váže i pozdější legenda, 

zaznamenaná již u Galla Anonyma, o knížeti Popielovi, která později sloužila k podpoře 

piastovských dynastických nároků.
64

 Za centrum Popielovy vlády se dnes považuje 

Kruszwice u jezera Gopło. Právě odtud směřoval své výboje do Mazovska, Lubušska, 

Sandoměřska a do Pomoří. Kosman v této souvislosti uvádí, že první Piastovci  

tak mohli ovládat území o rozloze až 120 000 km
2
 s šesti sty tisíci obyvateli.

65
 Jejich 

vláda však zprvu nezasahovala do Malopolska a Slezska, které si Měšek I. podrobil 

někdy kolem roku 990. Ibrahim ibn Jakub tituluje českého knížete  

Boleslava II. jako vládce Prahy, Bohemie a Krakova, kdežto Měška I. označuje  

za vládce severu. Zakládací listina pražského biskupství Jindřicha IV. z roku 1086 

                                                
58 K tématu: MĚŘÍNSKÝ 2006; ŁOWMIAŃSKI 1986. 
59

 MELICHAR 1975, 26. 
60

 Srov. TAMTÉŽ, 30. 
61 Srov. TAMTÉŽ 1975, 30-33. 
62MELICHAR 1975, 33. 
63 Srov. KOSMAN 2011, 21. 
64

K tématu:CZUBRYŃSKI 1986. 
65 KOSMAN 2011, 21. 
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uvádí, že pražské biskupství hraničí na severu s územím Slezanů, Bobřanů a na východě 

tvoří jeho hranici řeky Bug a Styr.
66

 

Způsob života starých Slovanů lze částečně rekonstruovat na základě archeologických 

nálezů. Opole sestávala z dřevěných chat částečně či úplně zahloubených pod úroveň 

terénu. Některá sídliště dosahovala i značné rozlohy, nacházela se na opevněných 

pahorcích (např. Wawel v Krakově či Hnězdno, jejichž osídlení je datováno  

k přelomu 8. -9. století).
67

  Podobnými centry byly Poznaň, Płock a výše zmíněná 

Kruszwica. Centrem těchto sídel byl podezděný palác, od devátého století kamenný, 

s několika oddělenými místnostmi (např. Měškův palác na Ostrově na Biskupském 

ostrově).
68

 Populace se živila zemědělstvím. V uvedených větších centrech se,  

jak dokládají archeologické nálezy, usazovali řemeslníci zpracovávající keramiku, 

kovy, sklo a jantar. Předměty z Byzance a Blízkého východu, Ruska, Porýní  

či Skandinávie poukazují na čilý dálkový obchod.
69

  

Náboženství slovanských kmenů bylo polyteistickým systémem přírodní povahy. 

Prokopius (6. století) o Slovanech píše, že uctívají nejvyššího boha, kterému obětují 

zvířecí oběti. Kromě něho uctívají „(…) řeky, nymfy a různé démony.“
70

 Známe některá 

jména pohanských božstev, jako Perun, Mokoš, Svantovít, Veles aj., kteří byli uctíváni 

v lokálních svatyních. Mohlo se jednat o posvátný háj či les, nebo o většinou kruhové 

prostranství obehnané příkopem či kamenným valem (např. Odry u Chojnic). Thietmar 

Merseburský popisuje podrobně krytou dřevěnou svatyni boha Radegasta, uctívaného 

polabskými Slovany, která byla vyzdobena z vnějšku řezbami, a uvnitř byly totemické 

sochy božstev.
71

 Jinak o způsobech kultu u slovanských kmenů nemáme věrohodné 

historické zprávy. 

Počátky křesťanství na území polských zemí jsou tradičně spojovány se křtem Měška I., 

který roku 965 uzavřel sňatek s Dobravou (Doubravkou), dcerou českého knížete 

Boleslava I. Křest přijal z rukou kněží z  kněžnina doprovodu na Lednickém Ostrově 

[5]
72

 o Velikonocích následujícího roku.
73

 Přijetím křesťanství římského ritu se zařadil 

ke křesťanským panovníkům západní Evropy. První, pravdě-podobně misijní 

                                                
66

 MELICHAR 1975, 33. 
67 FIRLET 1993, 274. 
68 BERANOVÁ 2007, 175. 
69

 TAMTÉŽ, 176. 
70 TAMTÉŽ, 224. 
71 Srov. BERANOVÁ 2007, 234. 
72 Místo Měškova křtu je stále spornou otázkou. Polská archeologie se nicméně v současné době přiklání 
právě k Lednickému ostrovu.  
73 RAJMAN 2008a, 10. 
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biskupství, bylo založeno v Poznani kolem roku 968 a podléhalo arcibiskupství 

v Magdeburku.  Prvním biskupem se stal Iordanes, o jehož původu se v literatuře vedou 

dosud spory. Regest listiny Dagome Iudex mimo jiné dokládá, že Měšek I. kolem roku 

991 odevzdal „hnězdenské panství“ pod ochranu Svatého stolce.
74

 Vláda Měškova syna 

Boleslava I. Chrabrého (992-1025) představuje pomyslné vyvrcholení mocenského 

vzestupu Polska na konci desátého a v první čtvrtině jedenáctého století. Svou 

podporou, kterou poskytoval sv. Vojtěchovi a následným vykoupením jeho ostatků  

od Prusů si získal přízeň císaře Otty III. i papeže Silvestra II. Díky tomu mohl být 

krátce před smrtí v roce 1025 korunován prvním polským králem. Boleslavovo setkání 

s Ottou III. za účasti papežského legáta, ke kterému došlo 10. března roku 1000  

nad mučedníkovými ostatky v Hnězdně (tzv. Zjazd gnieźnieński), otevřelo cestu 

k vybudování samostatné polské církevní provincie. Právě zřízení hnězdenského 

arcibiskupství a sufragánních biskupství v Krakově, Kołobrzegu a Vratislavi v roce 

1000 pomyslně uzavírá epochu budování církevní správy v Polsku. Prvním vysvěceným 

arcibiskupem hnězdenským se stal Vojtěchův nevlastní bratr Radim zvaný Gaudencius 

(Gaudenty) roku 999. O průběhu Hnězdenského sjezdu a následné korunovaci
75

[6]  

nás podrobně informuje Gallus Anonymus. Zdůrazňuje osobní udatnost, úspěšnost 

vojenských tažení a bohatství Boleslava Chrabrého a staví ho tak téměř na roveň 

s císařem.
76

 Královská korunovace je podle Galla logickým vyústěním mocenského 

vzestupu Boleslava Chrabrého. „ (…) a s Boží pomocí dosáhl takové zdatnosti a moci,  

že svou znamenitostí, smím-li to tak říci, pozlatil celé Polsko.“
77

 

Život 

Jednou z nejvýznamnějších postav období formování polské církevní provincie byl 

Vojtěch z východočeského rodu Slavníkovců.
78

 Narodil se roku 956
79

 na Libici jako 

pátý syn Slavníka a Střezislavy. Slavníkovci byly vedle Veršovců a vládnoucích 

Přemyslovců třetím nejvýznamnějším rodem, ovládajícím severovýchodní Čechy.  

                                                
74 KOSMAN 2011, 24. 
75 Korunovace, kterou Gallus popisuje, se měla odehrávat již v roce 1000. Avšak papežský souhlas  
k ní byl udělen až v roce 1025. 
76

 Srov. GALLUS ANONYMUS 2009, 33. 
77

 TAMTÉŽ, 31. 
78 Výběr bibliografie do roku 1999 in: WITKOWSKA/ NASTALSKA 2002;  K vybraným tématům včetně 
bibliografie např.: KUBÍN 2011; KURNATOWSKA 1999; POLC 1997; ŚMIGIEL 1992; KADLEC 1990; 

WALICKI  1956-1959; BERNACKI/ JORDAN/ SOSNOWSKI 1947; KRÁSL/ JEŽEK 1898; VOIGHT 1898, 
KOSZUTSKI 1885.  
79

 SKARGA 2011, 321. 
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Již v dětství byl určen pro duchovní dráhu. Byl odeslán na studia do katedrální školy  

v Magdeburku, kde se jeho mentorem stal sv. Adalbert.
80

  

Roku 981 se vrátil do Čech, kde přijal kněžské svěcení a vykonával službu podjáhna.
81

 

Na další formování jeho duchovního života zapůsobily společenské poměry, s nimiž  

se v Praze setkal a také smrt biskupa Dětmara.
82

 V roce 982 byl na Levém Hradci 

zvolen biskupem.
83

 Svěcení přijal z rukou mohučského arcibiskupa Viligise o několik 

měsíců později. Otta II. jej potvrdil v úřadu v červnu 983 v Pavii. Při této příležitosti  

se svatý Vojtěch seznámil s opatem Majolem z Cluny a biskupem Gérardem z Toulous, 

čelnými představiteli clunyjského hnutí,
84

 pro které se nadchl, a které se snažil rázně 

prosazovat v úřadu pražského biskupa.
85

 Jeho snaha o povznesení duchovního života  

a důsledné uplatňování morálních křesťanských zásad se dotýkala všech vrstev tehdejší 

společnosti a často vedla k otevřenému odporu vůči novému biskupovi.
86

  

Tyto neutěšené poměry přiměly Vojtěcha v roce 988 (989) k cestě do Říma,  

kde hledal pomoc u papeže Jana XV., který mu vyhověl v žádosti odebrat se  

do ústraní. Svatý Vojtěch zprvu toužil vykonat pouť do svaté země, ale po pobytu 

v Monte Cassinu, které cestou navštívil, se rozhodl pro vstup do kláštera. Vrátil se  

do Říma a uchýlil se do tzv. Latinského kláštera sv. Alexia na Aventinu.
87

  

Poselstvo vyslané z Čech, vedené Radlou, přesvědčilo Vojtěcha k návratu do vlasti. 

Cestou se ubíral přes Francii, Mohuč a Cáchy, kde se seznámil s budoucím císařem 

Ottou III., který biskupa obdivoval.  

Po návratu do Čech založil klášter benediktinů na Břevnově, kde usadil mnichy, kteří jej 

z Itálie doprovázeli. Nedlouho po návratu se ovšem musel znovu potýkat 

s nepochopením a přetrvávajícími pohanskými zvyky. Asi v roce 994 proto opět opouští 

Čechy a uchyluje se znovu do Aventinského kláštera. Od možného návratu do Prahy jej 

definitivně odradilo vyvraždění jeho příbuzných na Libici v roce 995 a neochota Čechů 

jej přijmout. Se souhlasem papeže Řehoře V. se rozhodl pro misionářskou dráhu. Jeho 

                                                
80 Sv. Adalbert pravděpodobně již dříve navštívil Libici (kolem roku 961) při příležitosti misijní cesty  
na Rus. TUREK 1990, 86. 
81

 TAMTÉŽ 1990, 87. 
82

 Srov. SKARGA 2011, 43. 
83

 TUREK 1990, 87. 
84 Viz. poznámka 120. 
85

 TUREK 1990, 89. 
86 Kníže a velmožové byli dotčeni důsledným vymáháním platby desátků, snahou vymanit církev z vlivu 
světské moci a kritikou způsobu jejich života. Ostatní obyvatelstvo bylo káráno za nedodržování 

církevních předpisů a udržování pohanských zvyků (mnohoženství, krevní mstu, otrokářství atp.). Klérus 
pak odmítal Vojtěchovy požadavky na kněžský celibát. Srov. TUREK 1990, 89-91.  
87

 TUREK 1990, 92. 



 

 

25 

cesta začala v Mohuči, kde pobýval u Otty III., který si jej velmi cenil. Na počátku roku 

997 se vypravil do Polska, kde byl vřele přijat Boleslavem Chrabrým. Cestoval přes 

Uhry, kde biřmoval Vajka [7] – pozdějšího svatého Štěpána.
88

 Zastavil se nejprve 

v Poznani, odkud pokračoval do Hnězdna a poté Gdaňsku.   

Jeho misie k pohanským Prusům, podporovaná Boleslavem Chrabrým, který měl zájem 

o přístup k Baltu, skončila jeho mučednickou smrtí. Svatý Vojtěch byl 23.4.997 ubodán 

[8] a jeho mrtvé tělo bylo dekapitováno tím způsobem, že mu v poloze na břiše byla 

sečnou zbranní oddělena hlava, která byla následně naražena na hrotitý kůl. Poté byla 

ovařena a tak zbavena měkkých tkání [9]. V tomto stavu byla zřejmě i se zbytkem těla 

prodána Boleslavu Chrabrému, který nechal ostatky pochovat nejprve  

do provizorního hrobu. Do Hnězdenské katedrály byly definitivně přeneseny po dvou 

letech, přičemž lebka byla vždy přechovávána zvlášť.
89

 Roku 999 byl Vojtěch 

svatořečen papežem Silvestrem II. avšak přesné datum vyhlášení není známo.
90

 

 

Kult a ikonografie 

Ostatky mučedníka, které od Prusů vykoupil váhou zlata Boleslav Chrabrý, byly v roce 

1000 přesunuty z provizorního hrobu a uloženy pod oltář v hlavní lodi hnězdenské 

baziliky Panny Marie za přítomnosti papežského legáta a císaře Otty III., který obdržel 

darem část světcových ostatků. Na tomto místě byly mučedníkovy ostatky uctívány  

do roku 1039, kdy je uloupil český kníže Břetislav. Ačkoliv zřejmě krátce před těmito 

událostmi došlo ke kronikáři zmiňované pohanské reakci, není důvod předpokládat,  

že by kult sv. Vojtěcha byl výrazně potlačen, neboť bazilika, v níž byly chovány jeho 

ostatky, nebyla zničena. Kosmas popisuje, jak bylo nutné rozbořit oltář, aby bylo možno 

relikvie vyzvednout.
91

 Dá se tak říci, že v Hnězdně, potažmo v polském národě, trvá 

úcta ke svatému Vojtěchu – s nevýznamnými výkyvy – více jak tisíc let. 

Písemné prameny různých žánrů, hovořící o svatém Vojtěchu, jsou hojné. Již nejstarší 

historická díla zmiňují osudy a život tohoto světce. Gallus Anonymus jej zmiňuje 

v souvislosti s významnými činy Boleslava Chrabrého. Klade důraz na Boleslavovu 

zbožnost a úctu, kterou biskupovi projevoval. Odvolává se při tom na starší Passio  

                                                
88

 Srov. PRADOWSKA/URBAŃSKA 1996, 43. Skarga uvádí, že sv. Vojtěch po nějaký čas pobýval v Uhrách 

poté, co podruhé opustil Čechy. SKARGA 2011, 52-53. 
89

 VLČEK 1997, 191. 
90

 PARDOVSKA/URBAŃSKA 1996, 44. 
91 Kosmasovo líčení událostí je třeba přijímat velmi opatrně. G. Labuda poukazuje na závažné 
nesrovnalosti mezi kronikářovým vyprávěním a známými fakty o dřívějším rozmístění částí světcových 
ostatků, což může vést k pochybnostem o věrohodnosti popisu celé události. Srov. LABUDA 1992, 84, 85. 
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s. Adalberti Martyris z počátku 11. století.
92

 Nejvýznamnější středověké kroniky, 

Kadłubkova Chronica Polonorum, Velkopolská kronika a Długoszowy Roczniky, 

vyprávějí na základě již existujících legend o působení sv. Vojtěcha v polských zemích. 

Piotr Skarga líčí na podkladě starších pramenů podrobně osudy mučedníka – včetně 

jeho dětství. A rovněž připojuje kapitolu, v níž mu připisuje autorství nejstarší polské 

duchovní písně Bogurodzica.
93

 

Za nejstarší legendu je považována tzv. legenda Canapariova, jejíž autor Jan 

Canaparius byl opatem aventinského kláštera a Vojtěchovým současníkem. Legenda 

byla sepsána pravděpodobně v souvislosti s Vojtěchovým svatořečením.  

Život a utrpení svatého Vojtěcha biskupa a mučedníka Bruna z Querfurtu patří 

k nejrozšířenějším a nejčastěji opisovaným legendám. Roku 1004 vznikla v Uhrách 

obsáhlejší verze tzv. Vita Longior, kratší verze Vita brevior pak v Polsku o čtyři roky 

později. Do konce13. století pak v Polsku vzniklo několik dalších legend Miracula 

sancti Adalberti a De sancto Adalberto Episcopo Pragensi (tzv. legenda Perlbachova).
94

  

Tyto legendy a zprávy kronikářů představují literární základ, z něhož čerpali všichni 

pozdější autoři včetně Skargi. Množství literárních děl různého zaměření svědčí  

o rozšíření a živosti kultu sv. Vojtěcha v Polsku od středověku po současnost.  

První větší krize polského státku, kterou představovala již zmíněná pohanská reakce 

spojená s lidovými povstáními a která byla umocněna vpádem českého vojska  

a odvezením ostatků sv. Vojtěcha do Prahy, představuje krátké období útlumu 

Vojtěchova kultu. Katedrála Panny Marie v Hnězdně byla obnovena a znovu vysvěcena 

roku 1064 [10].
95

 Gallus Anonymus v souvislosti s tím hovoří o zázraku,  

kdy se sv. Vojtěch měl zjevit den před svěcením kostela. Gallus popisuje příhodu,  

kdy jakýsi hrad přepadli pohané z Pomoří a za pomoci zrádce se dostali dovnitř,  

odkud je však vyhnalo zjevení ozbrojeného rytíře na bílém koni.
96

 Kult sv. Vojtěcha  

se pak plně rozšiřuje ve 12. století za vlády Boleslava Křivoústého a ve 13. století.   

Právě v době Boleslava Křivoústého již bylo zřejmě rozšířeno mínění (v souvislosti 

s kajícnou poutí panovníka k hrobu mučedníka v roce 1113), že Vojtěchovy ostatky 

byly v době vpádu českého vojska včas ukryty a nebyly z Polska odvezeny.
97

   

V roce 1127 byla údajně nalezena v Hnězdně hlava mučedníka (opět ztracena v roce 

                                                
92 GALLUS ANONYMUS 2009, 32. 
93

 Srov. SKARGA 2011, 64. 
94

 KREJČÍ 1953, 25. 
95 LABUDA 1992, 85. 
96

 GALLUS ANONYMUS, 2009, 67. 
97 LABUDA 1992, 87. 
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1923), stejný objev byl však učiněn i v Praze a v Cáchách, což podnítilo antropologické 

bádání Emanuela Vlčka, které potvrdilo pravost pražské lebky.
98

  

Hnězdenská katedrála je od Hnězdenského sjezdu v roce 1000 metropolitním chrámem, 

kde bylo korunováno prvních pět polských králů,
99

 a rovněž sídlem primase polského. 

Význam postavení polského primase v politickém systému Rzeczypospolité výrazně 

vzrostl v 16. století, kdy v Jindřichovských článcích (Artykuly Henrykowskie) byly 

stanoveny podmínky volby nového panovníka a primas polský byl ustanoven jako 

interrex pro dobu trvání interregna.
100

  Jeho autorita byla svázána s Hnězdnem a kultem 

sv. Vojtěcha – zakladatele polské církevní provincie.  

Dalšími středisky svatovojtěšského kultu byly zakládané benediktinské kláštery  

a kostely, jimž byly Boleslavem Chrabrým svěřeny mučedníkovy relikvie. Takovými 

místy byly např. Poznaň, Kalisz, Płock či Krakov.  

Kromě dne úmrtí (23.5.),  byl v Polsku ustanoven svátek Přenesení relikvií Translatio  

s. Adalberti připadající na 20. října.
101

 Tento svátek patřil k prvořadým katolickým 

svátkům. O mimořádném významu kultu sv. Vojtěch svědčí i okolnost, že se Hnězdno 

stalo cílem poutí mnoha významných osobností a panovníků.
102

 Na skutečnou živost 

svatovojtěšské úcty poukazuje rovněž skutečnost, že byl svatý Vojtěch vzýván i jako 

patron země v dobách ohrožení a během ozbrojených konfliktů.  Jako ochránce vojáků a 

vlasti před cizími vojsky byl uctíván kvůli zázraku z roku 1097, o němž hovoří Gallus 

Anonymus:  

„A protože na tomto místě bylo třeba zmínit se o Hnězdenském kostele, nehodí se přejít 

mlčením zázrak, který den před posvěcením kostela ukázal drahocenný mučedník 

Vojtěch jak pohanům, tak křesťanům. Té noci se přihodilo, že na jeden polský hrad 

vytáhli nějací zrádci z téhož hradu nahoru na lanech Pomořany, a když se tam tím 

způsobem dostali, očekávali na valech úsvit následujícího dne, který měl přinést 

obyvatelům zkázu. Avšak ten, který stále bdí a nikdy neusne, střežil spící obyvatele 

prostřednictvím bdělosti svého bojovníka sv. Vojtěcha a pohanů, bdících při nástrahách 

proti křesťanům, se zmocnil strach z duchovních zbraní. Pomořanům se totiž zjevil 

jakýsi ozbrojenec na bílém koni, který je ohrožoval taseným mečem a hnal je střemhlav 

po schodech dolů a po nádvoří hradu. A tak byly obyvatelé hradu, probuzeni povykem  

                                                
98 LABUDA 1992, 88, 89; VLČEK 1997, 168-194 
99 Boleslav Chrabrý, Měšek II., Boleslav II. Smělý, Přemysl Velkopolský a Václav III.  
100

 HORÁK 2004. 
101 K tématu: LABUDA 1992, 92. 
102

 Např. císař Otta III., Vladislav Jagiełło, Zikmund III. Vasa. Z nedávné historie lze jako příklad 
uvést papeže Jana Pavla II. 
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a hlukem, který ztropili pohané, bezpochyby zachráněni od hrozícího nebezpečí smrti 

záštitou slavného mučedníka Vojtěcha.“
103

 Jako poděkování za vítězství  

pod Grunwaldem v roce 1410 putoval do Hnězdna Vladislav Jagełło.
104

  

Zikmund I. Starý, v době tureckého nebezpečí veřejně svěřoval Rzeczpospolitou  

pod ochranu sv. Vojtěcha s tím, že je lépe spoléhat na jeho přímluvu než na podporu 

okolních národů či pouhé vojenské štěstí. Podobně hetman Jan Zamoyski po svém 

vítězném tažení v roce 1600, věnoval hnězdenské katedrále 95 ukořistěných 

korouhví.
105

 Tento aspekt Svatovojtěšského kultu v Polsku lze volně přirovnat  

ke kultu sv. Václava v Čechách. 

Sv. Vojtěch, jako jeden z nejvzdělanějších mužů Evropy této doby, byl nepochybně i 

literárně činný. Tradičně je mu připisováno autorství nejstarších duchovních písní 

v Čechách i Polsku, Hospodine, pomiluj ny a Bogurodzica [11].
106

 

Nejvýznamnějším uměleckým dílem spjatým se svatým Vojtěchem jsou bronzové dveře 

(zdobící dnes jižní portál) tzv. Drzwi Gnieźnieńskie [12] – Hnězdenské dveře.
107

 

Zhotoveny byly kolem roku 1175 na objednávku Měška III. Starého metodou 

ztraceného vosku. O místě jejich vzniku a autorství se v literatuře stále spekuluje. Jako 

logický předpoklad se jeví teorie o vzniku Hnězdenských dveří v dílně v Hildesheimu, 

které jsou připisovány též Płocké dveře [13] (dnes v Novgorodě). Je jisté, že autorů 

reliéfů bylo více, jak dosvědčuje různá kvalita zpracování jednotlivých scén. 

Hnězdenské dveře tvoří dvě křídla, na nichž je umístěno osmnáct polí s výjevy ze života 

a umučení sv. Vojtěcha. Jednotlivá pole jsou zasazena do bohaté bordury s četnými 

zoomorfními a fantaskními vyobrazeními vpletených do rostlinných rozvilin. Legenda 

se čte z leva po směru hodinových ručiček (začíná se vlevo dole  

a končí vpravo dole). Každé křídlo váží přibližně 600 kg. Levé křídlo je 328 cm vysoké, 

84 cm široké a 20-30 mm silné; pravé křídlo je 323 cm vysoké, 83 cm široké a 25-45 

mm silné. Legenda má charakter dobových christologických cyklů. V jednotlivých 

polích jsou na levém křídle zachyceny následující scény: 1.(vlevo dole) Narození [14], 

2. Zaslíbení Vojtěcha duchovnímu stavu po jeho zázračném uzdravení, 3. Příchod  

do školy v Magdeburgu, 4. Modlitba sv. Vojtěcha u hrobu mučedníků, 5. Vojtěch 

                                                
103

 GALLUS ANONYMUS 2009, 67. 
104 Jan Matejko (1838-1893) ovšem na slavném plátně Bitva u Grunwaldu zobrazil jako nebeského 
přímluvce sv. Stanislava, který jakožto čistě národní světec lépe vystihoval ideje romantického 
neosarmatismu. 
105 www.archidiecezja.pl. – vyhledáno 1.3.2013. 
106

 K tématu: LABUDA 1998 
107

 K tématu: LABUDA 1998; MOSSAKOWSKI 1981, 5-13;GIEYSZTOR 1956; KARWASIŃSKA 1956. 



 

 

29 

přijímá odznaky biskupské moci od Otty II., 6. Vojtěch uzdravuje posedlého, 7. Vidění 

ve snu, 8. Svatý Vojtěch brání křesťanské otroky před Boleslavem II., 9. Zázrak se 

džbánkem v Aventinském klášteře. Na pravém křídle jsou zobrazeny výjevy z misijní 

cesty k Prusům: 1. Vojtěch s doprovodem připlouvá k Prusům, 2. Křest obráceného 

pohana, 3. Kázání sv. Vojtěcha, 4. Sv. Vojtěch slouží mši, 5. Mučednická smrt světce,  

6. Ostatky sv. Vojtěcha zavinuté v látce, umístěné na vysokých márách [15],  

7. Vykoupení ostatků Boleslavem Chrabrým, 8. Přenesení ostatků mučedníka  

do Hnězdna, 9. Uložení těla do tumby v Hnězdenské bazilice.
108

 

Druhou nejvýznamnější památkou je relikviářový oltář sv. Vojtěcha v Hnězdenské 

katedrále [16]. Tvoří ho kamenný katafalk pod honosným dřevěným vyřezávaným 

baldachýnem, který vynášejí tordované sloupy. Pod baldachýnem je umístěn  

na vysokém mramorovém podstavci raně barokní stříbrný relikviář zhotovený v roce 

1662 v gdaňské dílně Petera van der Rennena. Relikviář má podobu vyřezávané rakve, 

na níž spočívá pololežící postava sv. Vojtěcha v bohatém rouchu a s odznaky biskupské 

moci. Reliéfy na bočních stranách rakve zobrazují scény ze světcova života a utrpení. 

Rakev nese šest stříbrných orlů, které zhotovil gdaňský zlatník Hans Paul Jung kolem 

roku 1662. Při příležitosti devítistého výročí světcovy mučednické smrti v roce 1897 byl 

oltář doplněn o čtyři klečící mužské postavy nesoucí máry, na nichž nadále spočívá 

vlastní barokní relikviář. Postavy šlechticů představují hlavní stavy tehdejší společnosti 

- duchovní, rytířský, měšťanský a selský. Dílo bylo zhotoveno v Berlíně podle projektu 

Władysława Marcinkowského.
109

 Tento oltář nahradil starší stříbrný relikviář, který byl 

ukraden Švédy v padesátých letech 17. století. Ve východní části presbyteria se nachází 

zrekonstruovaný katafalk, který částečně připomíná vzhled původní středověké tumby  

s originální pozdně gotickou náhrobní deskou z červeného uherského mramoru. Na ní je 

vyobrazena majestátní postava sv. biskupa s berlou v levé ruce a procesním křížem 

v pravé ruce. Dílo vzniklo na konci 15. století a je připisováno Hansi Brandtovi [17].
110

 

Ikonografie svatého Vojtěcha
111

 – biskupa a mučedníka vychází právě z  těchto dvou 

hledisek osobnosti světce. Je zobrazován jako biskup v ornátu či plášti s mitrou  

na hlavě. Jeho osobními atributy jsou kniha, veslo, kopí a palma, sťatá hlava,  

kterou si nese a vzácněji orel.
112

 

                                                
108 BOGACZ 2009, 32-34. 
109 CZAPLIŃSKI 2006, 57-58. 
110

 TAMTÉŽ. 
111

 K tématu: KURNATOWSKA 1999; ROYT 1997. 
112

 PIKÁLKOVÁ/ LACHMANOVÁ 2010, 95. 
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V polském středověkém umění se sv. Vojtěch vyskytuje nejčastěji jako jedna 

z doprovodných postav hlavního výjevu, ve společnosti sv. Stanislava či jiného světce, 

jak to můžeme vidět na vyřezávaném Triptychu z Łuczyny (kolem roku 1360) [18], 

 kde stojí po levém boku Madony spolu se svatou Kateřinou, stojící po její pravici,   

či bočních křídlech Triptychu z Opatówku (kolem roku 1460), který je připisován Janu 

z  Nysy nebo na levém bočním křídle Triptychu z Blizanova, pocházejícího z roku 1480. 

K roku 1535 je datována miniatura v Seznamech hnězdenských arcibiskupů [19].  

Barokní malířství v Polsku nedosáhaje vysoké úrovně. Neustálé války neumožňují 

rozvinutí vlastní kvalitní tvorby. Navíc sakrální umění ustupuje profánní sféře. Tam 

dominuje šlechtický portrét (zvláště pohřební portrét jako výraz triumfálního 

sarmatismu) a malba narativní. Nejvýznamnějším barokním dílem je výše popsaný 

relikviář v Hnězdenské katedrále. Vlastní pojetí pololežící postavy je u světce poměrně 

neobvyklé, častější je tento způsob zobrazení zesnulého ve světském sepulkrálním 

umění. Podobnou pózu známe například z náhrobků polských panovníků 

v Zikmundovské kapli v katedrále na Wawelu. Svatý Vojtěch se opírá o pravý loket 

podložený měkkou poduškou. Jeho lehce pootočená hlava hledí do prostoru hlavní lodi. 

Výraz jeho tváře je vážný, ale uvolněný, stejně jako celé jeho tělo, které jako  

by odpočívalo na lůžku.  

Romantický neosarmatismus devatenáctého století upřednostňoval v národním panteonu 

spíše postavu sv. Stanislava. V této době sice vzniká řada oltářních obrazů,  

které ovšem většinou nedosahují nejvyšší kvality. Sv. Vojtěch je zobrazován 

schematicky, bez většího zájmu o hlubší zpracování tématu. Vystupuje jako stařec 

s plnovousem v biskupském rouchu s berlou a křížem či knihou. Běžné atributy 

doplňuje palmová ratolest či kopí. Z této řady poněkud vyniká oltářní obraz  

sv. Vojtěcha z Książu Wielkiego. Zde je sv. Vojtěch zobrazen v bílé albě a dalmatice 

s modravým pláštěm přes ramena. Na hlavě má bílou mitru. V levé ruce drží veslo  

a berlu; pravou ruku má pozvednutou v žehnajícím gestu. Světec se na diváka usmívá 

[ 20]. 

Svátek sv. Vojtěcha se slaví v obecné církvi v den jeho mučednické smrti 23. dubna. 

V Polsku je navíc slaven jako svátek i den translace ostatků. 
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Svatý Vojtěch je patronem nejen Polska, ale i Čech
113

 a Maďarska. Stejně jako 

v Polsku, začal být sv. Vojtěch uctíván i v Uhrách záhy po své mučednické smrti, a to 

díky osobním vazbám, které měl k vládnoucímu rodu Arpádovců. Podle tradice po 

nějakou dobu pobýval v Uhrách, kde stejně jako v Čechách stále přetrvávaly mnohé 

pohanské zvyklosti, především v oblasti zvykového práva [21]. Působil zde jako 

vychovatel Vajka, pozdějšího prvního uherského krále sv. Štěpána, kterého podle 

některých životopisců pokřtil, podle jiných biřmoval.
114

 Canaparius se o Vojtěchově 

pobytu v Uhrách nezmiňuje. Bruno z Querfurtu v obou verzích legendy akcentuje 

skutečnost, že svatý Vojtěch byl v Uhrách nejméně jednou osobně přítomen a již dříve 

se staral o prohloubení křesťanské víry, která zde byla výrazně prostoupena pohanskými 

prvky.
115

 Kosmas klade Vojtěchův pobyt v Uhrách do roku 996. Legendy, které vznikly 

přímo na uherském území, nepřinášejí mnoho vlastních informací o působení  

sv. Vojtěcha. Podle Větší legendy o sv. Štěpánovi z doby kolem roku 1083 pokřtil 

prvního uherského světce a uvádí, že do Pruska, kde zemřel mučednickou smrtí, odešel 

v roce Gejzovy smrti.
116

 Gesta Hungarorum ve svých nejstarších verzích 

pravděpodobně obsahovaly zmínky o působení pražského biskupa na území Uher, 

neboť tato skutečnost je reflektována v mladších kronikách (Kronika Šimona z Kézy, 

Bratislavská kronika či Polsko-uherská kronika), které z  Gest čerpaly.
117

  

V práci sv. Vojtěcha na christianizaci Uher pak pokračovali i jeho následovníci a žáci. 

Nejvýznamnější z nich byl mnich Anastasius, který sem přišel z Břevnovského kláštera 

a stal se prvním opatem benediktinského opatství v Pannonhalmě. Později byl 

ustanoven prvním uherským arcibiskupem v Ostřihomi. Opatství v Pannonhalmě je 

dodnes významným centrem svatovojtěšského kultu. V Ostřihomi se již na počátku  

11. století stal spolupatronem (společně s Pannou Marií) zdejší katedrály a byl patronem 

i celé ostřihomské arcidiecéze. Ve středověkých Uhrách mu bylo zasvěceno ještě 

dalších třináct kostelů.
118

 V porovnání s Polskem se v Uhrách od 17. století více 

promítala vojtěšská tradice do výtvarného umění [22]. Jednu z možných příčin lze 

spatřovat v akcentaci křesťanských kořenů v zemi, která byla v této době z větší části  

                                                
113 Tématu svatovojtěšského kultu v Čechách se zde nevěnujeme, neboť tato problematika je nad rámec 
tématického vymezení a prostoru této práce. Literatura k tématu: viz. Literatura a Seznam použité 

literatury. 
114 SKARGA 2011, 52. 
115

 MARSINA 20011, 13. 
116

 TAMTÉŽ, 14. 
117

 TAMTÉŽ, 15. 
118

 MARSINA 2011, 18. 
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pod osmanskou nadvládou. Avšak, stejně jako v Polsku, kult svatého Vojtěcha mírně 

ustoupil domácím světcům a soustředil se (stejně jako v případě Hnězdna) na Ostřihom. 

Ačkoliv svatý Vojtěch působil v Polsku i Uhrách relativně krátce, zanechal zde hluboký 

duchovní odkaz, z něhož mohly čerpat následující generace jeho následovníků. Díky 

svému intelektuálnímu a spirituálnímu zázemí a díky svým blízkým vazbám na papeže 

a císaře byl vnímán jako jedna z největších duchovních autorit své doby. 
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5. Archeologické odkrytí pozůstatků paláce z doby Měška I., Ostrów Lednicki. 

 

 
6. Korunovace prvního krále Rzeczypospolité 1001, Jan Matejko, olej na desce, 71x105, 1889, Muzeum 

Narodowe w Warszawie – depozit Zamek Królewski w Warszawie, Warzawa. 
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7. Křest Vajka, Julius Bencúr, olej na plátně, 358x247, 1875, Hungarian National Galery, Budapešť. 

 

 

 

 
8. Umučení svatého Vojtěcha, Hnězdenské dveře - páté pole pravého křídla, bronz, 12. století, Gniezno. 
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9. Lebka svatého Vojtěcha se stopami po úderu sečným nástrojem (označeno šipkami), Svatovítský 

poklad, Praha. 

 

 
10. Pohled na Hnězdenskou katedrálu Nanebevzetí Panny Marie, Gniezno. 
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11. Text a raná kvadratická notace Bogurodzicy, počátek 15. století, Polsko. 

 

 
12. Jižní portál s Hnězdenskými dveřmi, Katedrála nanebevzetí Panny Marie, Gniezno 
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13. Płocké dveře, bronz, 12. století, Novgorod. 

 

 

 
14. Narození svatého Vojtěcha, Hnězdenské dveře – první pole levého křídla, bronz, 12. století, Gniezno. 

 

 

 
15. Uložení těla sv. Vojtěcha na vysokých márách, Hnězdenské dveře – šesté pole pravého křídla, bronz, 

12. století, Gniezno 
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16. Oltář sv. Vojtěcha, 17. století, katedrála Nanebevzetí Panny Marie, Gniezno. 

 

 

 
17. Rekonstrukce středověké náhrobní desky sv. Vojtěcha – detail kopie, Muzeum Początków Państwa, 

Gniezno 



 

 

39 

 
18. Triptych z Łuczyny, neznámý autor, polychromované dřevo, 232x127, Slezsko ok. 1360, Muzeum 

Narodowe w Warszawie, Warszawa. 

 

 
19. Svatý Vojtěch, dílna Stanisława Samostrzelnika, miniatura ze Catalogus Archiepiscoporum 

Gnesnensium Jana Długosze, 32x24, Kraków 1535, Biblioteka Narodowa, Warszawa. 

 

 
20. Svatý Vojtěch z bočního oltáře kostela sv. Vojtěcha v Książu Wielkim, olej na plátně, Książ Wielki. 



 

 

40 

 
21. Vyhnání sv. Vojtěcha z Prahy, malba 15. století, Magyar Nemzeti Galéria. 

 

 

 
22. Svatý Vojtěch, Mihály Kovácz, olej na plátně, 125x96, 1855, Dobó István Vármúzeum, Eger. 
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3.2. Sv. Pět bratří 

Epocha 

V zahraniční politice se Boleslav Chrabrý, stejně jako jeho otec Měšek I., orientoval  

na spolupráci s Římským císařem Ottou III. zvláště v oblasti dobývání a christianizace 

Pomoří.
119

  Jeho expanzivní snahy směřovaly na východě na Rus (šestou dceru provdal 

za Svatopluka Kyjevského) a na jihu do Čech. To se stalo rovněž příčinnou otevřeného 

konfliktu mezi Boleslavem Chrabrým a Jindřichem II. Boleslav musel opustit dříve 

obsazenou Prahu.
120

 Konflikt skončil až po letech příměřím mezi Boleslavem  

a Jindřichem II. Úspěšnější bylo pro Boleslava tažení na Kyjev, které popisuje i Gallus 

Anonymus, kdy se mu město se bez odporu vzdalo.
121

  

V domácí politice se Boleslav Chrabrý nejprve snažil upevnit vlastní stát a pevně 

k němu přičlenit dobytá území. To postupovalo ruku v ruce s christianizací těchto 

území. Gallus píše: „Král Boleslav pečoval s takovou horlivostí o službu Boží,  

a to při budování kostelů, ustanovování biskupství a udělování beneficií, že za jeho časů 

mělo Polsko až dva metropolity a jejich sufragány.“ 
122

 O tom, že christianizace 

polských území nebyla snadným a krátkodobým procesem, nejlépe svědčí tzv. pohanská 

reakce, k níž došlo po Boleslavově smrti, srovnatelná s lidovými protikřesťanskými 

povstání na Litvě a na Rusi.
123

 Církevní organizace se upevňovala až do poloviny 13. 

století, zpočátku převážně pomocí misií z Jižní a Západní Evropy.  

Za Boleslavovy vlády bylo ustanoveno stálé vojsko, vydržované z příjmů 

z podrobených území či přímo z kořisti. V době mezi vojenskými taženími mělo vojsko 

za úkol budovat a udržovat strážní hrady. S obranou státu souviselo i budování 

dřevěných mostů a cest- zvláště v nepřístupném zalesněném terénu. Z této doby pochází 

zákon, že pouze panovník smí razit vlastní mince. V panovníkově jménu byly rovněž 

vybírány daně, cla a mýta.
124

 Vznikala první síť hradů jako hospodářských  

a správních středisek a center duchovní správy (Např. Giecz) [23].   

                                                
119 Např. v boji proti pohanským kmenům Veletů a Obodritů. 
120 Boleslav Chrabrý využil sporů mezi Přemyslovskými knížaty a kolem roku 1002 se zmocnil pražského 
knížecího stolce.  
121 GALLUS ANONYMUS 2009, 34 
122 TAMTÉŽ 2009, 39. 
123

 KOSMAN 2011, 27. 
124 V pozdějších staletích si tato práva uzurpovala magnaterie. 
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Život 

Kořeny monasticismu i poustevnictví se nacházejí v Palestině a Egyptě ve třetím století 

našeho letopočtu. Jedinci se vzdalovali od obydlených oblastí na okraji pouště,  

aby se věnovali kontemplaci, navazujíce na ještě starší esénskou tradici. Literatura 

uvádí dva zdroje motivace k odchodu do osamělosti pouště. Jedním bylo 

pronásledování křesťanů v Deciově a Diokleciánově době, kdy zde hledali azyl 

uprchlíci.
125

 Podle jiných autorů to byla reakce zbožných lidí na změnu poměrů po roce 

313, kdy se pod vlivem oficiálního uznání a hmotného zajištění církve ze strany Římské 

říše uvolnila morálka a začaly se projevovat mocenské ambice některých členů 

církve.
126

 Ačkoliv nebyl prvním, je za otce poustevnictví považován svatý Antonín 

Veliký (kolem 251-356) o jehož životě nás informuje Atanáš ve spise Život svatého 

Antonína.  

Na Západ pronikaly ideály odloučeného života (cenobitského i eremitského) díky osobě 

svatého Atanáše (kolem 295-373), který během svého vyhnanství ve třicátých  

a čtyřicátých letech čtvrtého století navštívil Řím a Trevír. Svou roli sehrály i zprávy 

poutníků a duchovní literatura (např. Rufinus z Aquileje přeložil do latiny Dějiny 

mnichů v Egyptě).
127

 Asketická tradice východních pouští se v západní Evropě 

definitivně zakořenila v pátém století.
128

 

Velké rozšíření cenobitského způsobu života vyvolalo potřebu stanovit pevná pravidla 

společného života mnichů [24]. První pokusy o sestavení takovýchto regulí představuje  

tzv. Mistrova řehole z 6. století a Caesariova řehole z Galie, z nichž později vycházel  

i sv. Benedikt. V jedenáctém století se v západní Evropě setkáváme s oběma způsoby 

asketického života. Pokusy o jakousi syntézu obou přístupů k askezi lze vysledovat  

jižu Sv. Martina a Honoráta z Arles, který s tímto úmyslem založil již na počátku  

5. století lérinský klášter. Na tyty pokusy navázal o několik století později sv. Romuald 

(†1027). Klášter Fontebuona a nedaleká poustevna v Camaldoli (Itálie, provincie 

Arezzo) dodnes existují. Forma zdejšího eremitského života vnějšími znaky navazuje  

                                                
125 Toto vysvětlení nalézáme např. u sv. Jeronýma. Srov. LAWRENCE 2001, 5. 
126 Srov.TAMTÉŽ. 
127

 LAWRENCE 2001, 16-17. 
128 TAMTÉŽ, 22. 
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na původní pachomiovské kláštery z okolí Théb. Zdejší klášter, řídící se benediktinskou 

řeholí, pak slouží k přípravě mnichů na zcela odloučený život.
129

  

Právě z okolí sv. Romualda pocházeli rovněž Benedikt a Jan – dva z Pěti bratří. 

Benedikt pocházel z Beneventa a byl kanovníkem zdejší katedrály. Vstoupil  

do benediktinského kláštera v Monte Casinu, kde se seznámil s Janem, posléze 

přestoupili do kameldulského řádu a usadili se jako poustevníci poblíž Raveny.
130

  

Když se Boleslav Chrabrý obrátil na Ottu III. se žádostí o vyslání misionářů,  

kteří by pokračovali v díle sv. Vojtěcha, využil císař přátelství se sv. Romualdem  

a rozhodl o vyslání těchto dvou mnichů do Polska.
131

 Zde se usadili na přelomu roku 

1001-1002 v poustevně v Międzyrzeczy západně od Poznaně. Měli se tu učit místní 

jazyk a vyčkat papežského potvrzení, které měl doručit Bruno z Querfurtu. Až na místě 

se k nim připojili dva polští mniši Izák a Matouš a laický bratr Kristin. Kosmas popisuje 

jejich život následovně: „Pokrmem jim byla zelenina, vlastníma rukama vypěstovaná; 

chléb zřídka mívali, rybu nikdy, luštěnin nebo jáhel směli požívati jen o velikonocích; 

pívali čistou vodu a to jen s měrou; masité jídlo jim bylo ohavností a pohlédnouti  

na ženu prokletím. Jejich oděv byl drsný a hrubý, utkaný z koňských žíní. Na lůžku byl 

kámen za podušku a rohož a to velmi stará a pro každého jediná, za pokrývku. Nikdy 

nemluvili mezi sebou, leč jen na přicházejícího hosta a to málo slovy.“
132

 Protože  

se papežské povolení zdrželo, vypravil se bratr Benedikt do Říma. Boleslav Chrabrý mu  

na cestu dal 10 hřiven stříbra.
133

 Cestu však nedokončil a po návratu zbylé stříbro vrátil 

Boleslavovi. O pokladu se doslechli lupiči, kteří poustevnu 11. listopadu 1003
134

 

přepadli. Mnichy zmučili a nakonec zabili meči.
135

 

Kult a ikonografie 

Mučedníci z Międzyrzeczy, jak bývají též označováni, byli svatořečeni papežem Janem 

XVIII. již v roce 1004. Jejich ostatky byly uchovávány nejprve v Międzyrzeczy,  

kde byl na místě jejich poustevny vybudován benediktinský klášter, avšak záhy byly 

z popudu Boleslava Chrabrého, někdy po roce 1006,
136

 přeneseny do Hnězdenské 

katedrály a uloženy poblíž ostatků sv. Vojtěcha. Část (hlava sv. Benedikta) byla 

odeslána do Itálie. V Hnězdně byly ostatky mučedníků uctívány až do roku 1039,  

                                                
129 KRÜGEROVÁ 2008, 145. 
130 TARZIA 2010, 382/II. 
131 DLUGOSZ I/XII, 178; www.pbi.edu.pl.  
132

 KOSMAS 1975, 88-89. 
133 Podle Pulkavovy kroniky a kodexu třeboňského to bylo 100 hřiven. Srov. ZLÁMAL 1990, 121-122. 
134 Kosmas uvádí rok 1004, Długosz dokonce rok 1005. 
135

 ZLÁMAL 1990, 122. 
136

 TAMTÉŽ. 
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kdy byly uloupeny českým knížetem Břetislavem I. Okolnosti dobytí Hnězdna  

a přenesení ostatků popisuje obšírně Kosmas a vyjadřuje se k němu i Gallus Anonymus, 

který klade český nájezd na Polsko do souvislosti s oslabením vlády po smrti Měška II., 

kdy kromě vnějších nájezdů propuklo v Polsku též lidové povstání. Gallus popisuje 

událost následovně: „Nakonec však jak cizinci, tak i vlastní lidé Polsko zpustošili 

natolik, že bylo téměř úplně zbaveno bohatství a lidí. Tehdy Češi rozbořili Hnězdno  

a Poznaň a odnesli tělo svatého Vojtěcha. (…) A zmíněné hrady zůstaly tak dlouho 

opuštěny, že si v kostele svatého mučedníka Vojtěcha a svatého apoštola Petra vytvořili 

své pelechy divoké šelmy.“
137

 O tom, že byly odvezeny i ostatky sv. Pěti bratří se Gallus 

nezmiňuje. Jejich kult v Polsku ovšem nezanikl. V 16. století se část ostatků vrátila  

z Čech do Polska. Byly rozděleny a uloženy v Poznaňské katedrále a v Kazimierzi 

Biskupim [25]. V 17. století se ostatky polských prvomučedníků dostaly rovněž  

do Mazovska a západního Velkopolska, což je důkazem živosti jejich kultu. Během  

18. a 19. století byl jejich kult v pozadí, znovu se ovšem oživil v druhé polovině 

dvacátého století. Roku 1987 daroval kardinál Tomášek část pražských relikvií nově 

vybudovanému kostelu Svatých polských bratrů mučedníku v Bydhošti (Bydgoszcz), 

která je v současnosti, spolu s Międzyrzeczym, centrem jejich úcty. Jsou oficiálními 

patrony Zielenogorsko-gorzowské diecéze.  Největší novodobý rozmach úcty k sv. Pěti 

bratřím je spojen s výročím jejich milénia v roce 2003. Jejich liturgická památka 

v Polsku připadá na 13. listopad. V Poznaňské, Zielenogorsko-gorzowské  

a Włocławské diecézi je slaven jako svátek.  

Středověké legendy je někdy mylně označují za průvodce sv. Vojtěcha. Tento omyl 

pramení zřejmě z faktu, že jejich kult byl od počátku těsně svázán se svatovojtěšskou 

úctou a rovněž skutečností, že svatého Vojtěcha skutečně provázel jakýsi mnich 

Benedikt. Tento omyl byl vyvrácen až v roce 1882, kdy R. Kade našel v Meklenbursku 

rukopis Bruna z Querfurtu, obsahující legendu Vita vel passio sanctorum Bendicti  

et Johannis sociorumque suorum edita a Brunone episcopo, qui et Bonifacius dicitur  

datovaného k roku 1008.
138

 Je to nejstarší záznam o jejich životě. Dále se jejich osudem 

zabýval Kosmas, který se většinou shoduje ve vyprávění s textem Bruna z Querfurtu, 

vyzdvihuje především jejich zbožný a kajícný způsob života.
139

  Ovšem jako polského 

panovníka uvádí Měška. Gallus Anonymus se o nich vůbec nezmiňuje a ani Piotr 

                                                
137

 GALLUS ANONYMUS 2009, 49. 
138

 ZLÁMAL 1990, 121. 
139 KOSMAS 1975, 88. 



 

 

45 

Skarga je později nezahrnul do Životů polských svatých.
140

 Jan Długosz naopak podává 

obšírné vyprávění. Podle něj Boleslav Chrabrý požádal přímo sv. Romualda  

o vyslání několika bratří do Polska. Následuje popis jejich skromného života a bohaté 

líčení jejich přepadení a zavraždění. Nadto popisuje i události bezprostředně následující, 

kdy na rozkaz panovníka byly vrazi stíháni po rozsáhlých hvozdech  

a po dopadení odsouzeni k smrti hladem a žízní zakovaní v okovech u hrobu 

mučedníků.
141

 Na rozdíl od Kosmy hovoří o šesti mužích. Šestým byl bratr Barnabáš, 

který jako jediný přepadení lupiči přežil, protože nebyl v době útoku přítomen. 

Długoszův popisný styl se stal jedním ze základů pro výtvarné zpracování legendy. 

Izák a Matouš byli prvními původními polskými světci. Jako takoví se spolu s druhy 

Benediktem, Janem a Kristinem, stali polskými národními patrony. Přenesením jejich 

ostatků do Prahy a rozšířením jejich úcty v Čechách se stali rovněž českými národními 

patrony. Jejich kult kvetl především v Břevnovsko-broumovském klášterním okruhu.
142

 

Zde se stali součástí „privátního panteonu světců se specifickou úctou.“
143

  

Vedle hlavních světců, spojených se založením kláštera – sv. Vojtěchem  

a sv. Benediktem - zde byli zvláště uctíváni čeští zemští patroni, sv. Bonifác  

a sv. Alexius a právě Sv. Pět bratří.
144

 Zvláštní jsou osudy ostatků Kristina, které byly 

v souvislosti s výstavbou katedrály přeneseny na žádost biskupa Jindřicha Zdíka  

do Olomouce v roce 1128/1130.
145

 Zde se jeho kult v podstatě osamostatnil.
146

 Úcta  

ke Kristinovi zde vrcholí po roce 1400, kdy je mu zasvěcen hlavní oltář, kde byl 

umístěn stříbrný relikviář s jeho ostatky. V 16. století hovoří prameny hned o dvou 

oltářích sv. Kristina v olomoucké katedrále.
147

 Během třicetileté války byl stříbrný 

relikviář uloupen. Na konci 17. století zde Kristinův kult téměř zaniká.  

Sv. Pět bratří je zobrazováno poměrně zřídka. Zobrazováni jsou jako skupina mnichů 

v bílém či tmavém hábitu. Na obraze z Bieniszewského kláštera je zobrazena scéna 

smrti sv. Pěti bratří [26]. Mučedníci jsou zde představeni jako starší muži s plnovousy 

v bílých hábitech v okamžiku přepadení jejich poustevny. V centru výjevu se nachází 

                                                
140 Čeští kronikáři popisují převážně translaci ostatků nebo okolnosti jejich smrti. Kromě Kosmy to jsou 

např. Václav Hájek z Libočan, Přibík Pulkava z Radenína či tak řečený Dalimil. 
141 Srov.: DLUGOSZ I/XII, 178-180, 183; www.pbi.edu.pl.  
142 Podle Bohuslava Balbína zde nějakou dobu přebývali. 
143

 PÁTEK 2011, 159. 
144

  Srov. ROYT 1993, 71. 
145

 ZLÁMAL 1990, 123. 
146 Pokud se vyskytuje samostatné vyobrazení sv. Kristina, bývá zobrazován jako mnich s krvavou ranou 

na hlavě. V misálu olomouckého kanovníka Jana z Bludova z roku 1466 je zobrazen jako benediktinský 
mnich s plnovousem a tonzurou. Srov. ČERNÝ 1998. 
147

 TAMTÉŽ, 124. 
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postava mrtvého mnicha držícího v pravé ruce kříž. Nad ním se sklánějí postavy dvou 

lupičů. Vrah třímá kopí a chce ležícího znovu bodnout, zatímco druhý z lupičů se mu 

v tom snaží zabránit. V pozadí se odehrává drama dalších bratrů – jeden je držen 

pochopy, další dva jsou právě vražděni.  

Monumentálně je pojatý hlavní oltář kostela sv. Polských bratří mučedníků v Bydhošti 

z osmdesátých let 20. století [27]. Autorem projektu vnitřní výzdoby je Kazimierz 

Gąsiorowski. Nad zlatým svatostánkem, který je ověnčen paprsky, se vznášejí 

monochromní reliéfní postavy Pěti bratrů se stříbrnými svatozářemi  

na zlatém pozadí. Dvě postavy klečí před prostým dřevěným křížem, ostatní stojí okolo. 

Klečící mnich po levé straně pozdvihuje ruku a obrací divákovu pozornost ke kříži. 

Nejvýše umístěná postava drží v rukou knihu. Výrazná vertikalita celého výjevu 

evokuje výstup mučedníků na nebesa v záři paprsků božského světla vycházejícího  

od svatostánku. I přes monumentalitu postav světců zůstává v centru pozornosti kříž, 

kolem něhož jsou mučeníci shromážděni. 

V českém prostředí často tvoří doprovod sv. Vojtěcha. Někdy jsou též zobrazeni spolu 

se sv. Václavem a s ostatními českými zemskými patrony, jak je tomu například  

na votivním obraze opata Wolfganga Selendera v Broumově od neznámého autora 

datovaného k  roku 1609 [28]. Výjev je horizontálně rozdělen na dvě části. V dolní 

polovině je zobrazen vedutový pohled na Broumov, nad ním se otevírá nebeská sféra, 

na jejímž spodním okraji jsou andělé držící erby a nástroje Kristova umučení.  

Na oblacích jsou zobrazeni klečící světci od leva: Sv. Pět bratří v benediktinských 

hábitech spolu s Barnabášem (šestý poustevník, který unikl zavraždění, protože v době 

přepadení nebyl přítomen), dále sv. Prokop zobrazený jako biskup, sv. Cyril a Metoděj 

s mitrami na hlavách, sv. Vojtěch je zobrazen z profilu a nese v rukou model kostela  

a biskupskou berlu, sv. Václav ve zbroji s korouhví a štítem s přemyslovskou orlicí. 

Druhou část skupiny tvoří sv. Ivan poustevník, Sv. Vít a sv. Zikmund v královském 

oděvu nesoucí sféry. Skupinu uzavírá sv. Ludmila – jediná žena. Všechny postavy jsou 

označeny jménem. Mezi sv. Vojtěchem a Prokopem je umístěna o něco drobnější 

postava s vousy označená S. Confesy.
148

 V Broumově se nalézá rovněž nástěnná malba 

Vyvraždění poustevny Pěti bratří od Jana Jakuba Stevense ze Steinfelsu. Malba je 

umístěna v levé horní části presbytáře. Výjev je umístěn do noční krajiny  

                                                
148 Jakub Pátek se domnívá, že by se mohlo jednat o velmi rané vyobrazení Jana Nepomuckého.  
PÁTEK 2011, 166. To se však nezdá pravděpodobné, protože v takovém případě by byl světec označen 
spíše jako Martyr nikoli Confesy – vyznavač. 
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před poustevnu. Je zde vyobrazeno mučení sv. Pěti bratří. V Břevnově  

se s vyobrazením sv. Pěti bratří setkáváme na fresce v presbytáři kostela sv. Markéty 

z dvacátých let 18. století od Jana Jakuba Stevense ze Steinfelsu, kde jsou součástí 

výjevu apoteózy sv. Vojtěcha [29]. Ikonografickou zvláštností této malby je zobrazení 

prostředků jejich umučení jako osobních atributů. Na Moravě se v Kvasicích v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého dochoval obraz Ignáce Viktorina 

Raaba [30] z druhé poloviny 18. století, který zobrazuje Pět bratří v nebeské slávě. 

Mučedníci jsou představeni jako muži zralého věku v bílých hábitech. Pyramidálně 

uspořádané kompozici dominuje postava sv. Benedikta s rukama vztaženýma 

v orantském gestu. Další postavy drží palmové ratolesti. Mnich v prvním plánu s kápí 

na hlavě čte v knize, ostatní mají tváře obrácené vzhůru. S kultem sv. Pěti bratří 

v Českých zemích je spojen též stříbrný relikviář, součást svatovítského pokladu, 

s ostatky světců z roku 1617, který je opatřen rytinou znázorňující zavraždění mnichů 

z Międzyrzeczy [31]. 
149

 

Sv. Pěti bratří je vyobrazeno ve znaku obce Kazimierz Biskupim - pět postav v bílém 

rouchu na modrém poli.  

                                                
149 Soupis památek 1903, 80. 
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23. Odkryté archeologické naleziště v Gieczu, Giecz. 

 

 

 
24. Výřez idealizované krajiny s poustevníky v okolí Théb-kolébky mnišství, Gherardo Starnina, tempera 

na dřevě, 80x216,kol. 1410,  Galleria degli Uffizi, Florencie. 
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25. Sv. Pět Bratří, oltář s relikviemi, 1. pol. 19. století, Kostel sv. Martina, Kazimierz Biskupi. 

 

 

 
26. Umučení sv. Pěti bratří, 19. století, kostel Obětování Páně při kameldulánském klášteře 

v Bieniszewie, Bieniszew. 
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27. Kostel sv.Polských Bratří Mučedníků- pohled do presbyteria, Kazimierz Gąsiorowski, 80.léta 

 20. století, Bydgoszcz. 

 

 
28. Votivní obraz Wolfganga Selendera, neznámý autor, olej na plátně, 1609, Opatství OSB sv. Václava  

v Broumově, Broumov. 
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29. Apoteóza sv. Vojtěcha, Jan Jakub Stevens ze Steinfelsu, 20. léta 18. století, kostel sv. Markéty  

na Břevnově, Praha. 

 

 
30. Sv. Pět Bratří, Ignác Viktorin Raab, 2. pol. 18. století, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana 

Nepomuckého, Kvasice na Moravě. 

 

 
31. Zavraždění sv. Pěti bratří, rytina, zadní strana relikviáře, stříbro, 56x40x8, 1617, Svatovítský poklad, 

Praha. 
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3.3. Sv. Stanislav 

Epocha 

Boleslav II. Smělý, jako nejstarší syn Kazimíra Obnovitele (1034-1058), převzal vládu 

po svém otci, který po pohanské reakci z 20. nebo 30. let jedenáctého století,
150

 

sjednotil  

a upevnil rozvrácený stát, a usedl na trůn v roce 1058. V historických pramenech  

a literatuře bývá označován též jako Boleslav Štědrý či Bojovný. Od čtrnáctého století 

se setkáváme i s přídomkem Efferus - šílený.
151

 V Evropě se v této době rozhořel  

tzv. boj o investituru mezi Řehořem VII. a Jindřichem IV. Papež Řehoř VII. prosazoval 

názor, že vládce je laikem a jako každý věřící v církvi je podřízen a vázán poslušností 

Svatému stolci. Papež jako hlava církve je nejvyšším vládcem křesťanstva a z toho 

titulu může sesazovat i krále, a to z náboženských či morálních důvodů. Tyto teze byly 

formulovány v Dictatu papae z roku 1075.
152

 Jindřich IV. naopak prosazoval názor, 

podle něhož je panovník svrchovaným vládcem ve své zemi a jako takový má právo 

rozhodovat o církevních záležitostech, včetně jmenování biskupů a správy církevního 

majetku. V tomto sporu polský panovník Boleslav II. Smělý stál na straně papeže.  

Když byl Jindřich IV. nucen se pokořit,
153

 využil Boleslav II. jeho dočasného oslabení  

a nechal se roku 1076 korunovat ve hnězdenské katedrále v pořadí třetím polským 

králem.  

V domácí politice navázal zprvu na dílo svého otce Kazimíra. Jeho expanzivní výboje, 

soustředěné na Uhry, Čechy a zejména na Rus, provázené dlouhodobými vojenskými 

taženími, vyvolávaly domácí nepokoje. Jeho vládu ukončil tragický konflikt 

s krakovským biskupem Stanislavem ze Szczepanova. Ačkoli dobové prameny  

se vyjadřují k tématu zdrženlivě, lze předpokládat, že na straně krakovského biskupa 

stál hlavní králův domácí oponent, jeho bratr Vladislav Heřman, a představitelé šlechty, 

obávající se vzrůstu královské moci. Z náznaků, obsažených v pramenech, je možné 

odvodit, že biskup uvalil na krále klatbu (pozdější autoři to vysvětlují jeho pohoršlivým 

způsobem života). Král reagoval tím, že ho nechal odsoudit za údajnou zradu k trestu 

smrti a k utětí končetin. Gallus Anonymus k tomuto uvádí: ,,(…) Sám jako Bohem 

                                                
150Prameny se v dataci lidového povstání s pohanským akcentem rozcházejí, Kosmas klade událost  
do 20. let, ještě před smrtí Boleslava Chrabrého, Gallus Anonymus až do 30. let těsně před Břetislavovým 
vpádem do Polska. 
151 KOSMAN 2011, 32. 
152

 FRANZEN 2006, 143. 
153 Srov. TAMTÉŽ. 
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pomazaný (Boleslav II.) neměl druhého pomazaného za žádný hřích tělesně trestat. 

V tom ohledu totiž sobě mnoho uškodil, když k hříchu přidal hřích a pro zradu vydal 

biskupa, aby mu byly useknuty údy. My zase neomlouváme biskupa-zrádce  

ani nevelebíme hanebně se mstícího krále, ale chceme to nechat nerozhodnuté…“
154

 

Král nakonec vzal věci do vlastních rukou a 11. 4. 1079 sv. Stanislava přímo v kostele  

sv. Michala na Skalce zabil [32]. Za tento čin byl Boleslav II. Smělý papežem Řehořem 

VII. exkomunikován a byl nucen uprchnout do Uher, kde zemřel na nejasných okolností 

roku 1081. Podle jiných verzí král po činu zešílel a běhal po horách, kde ho roztrhali 

vlastní psi, nebo se v tajnosti uchýlil do kláštera na území dnešního Rakouska,  

kde dožil v anonymitě jako kuchař.
155

 

Život 

Tradičně je uváděno,
156

 že se sv. Stanislav narodil kolem roku 1030 ve Szczepanowě  

ve šlechtické rodině. Vzdělání se mu dostalo v Hnězdně a Paříži nebo Liège,  

odkud se vrátil kolem roku 1059. Stal se knězem, jeho světitelem byl biskup 

Lambert,
157

 a následně i kanovníkem krakovské katedrály sv. Václava. V roce 1071 

nebo 1072 byl ustanoven krakovským biskupem, ačkoli se zprvu zdráhal úřad přijmout. 

Ve svém úřadu se snažil prosazovat ducha clunyjské reformy,
158

s jejímiž myšlenkami  

se seznámil při svém pobytu ve Francii. Ve funkci byl podle svědectví kronik velmi 

agilní, konal často vizitace a snažil se o zvýšení morálního kreditu kléru. Kladl důraz  

na zachovávání celibátu, dodržování církevních předpisů a starost o chudé.  

Biskup Stanislav se však záhy dostal do sporu s králem Boleslavem II Smělým,  

kterého Piotr Skarga charakterizuje jako osobu rozporuplnou. Na jedné straně 

vyzdvihuje jeho panovnické a rytířské kvality, na druhé straně poukazuje na jeho 

nevalné mravní zásady a prostopášný život.
159

 Král biskupovy výtky, údajně se týkající 

soukromého života, vyslechl, ale v jeho chování nedošlo k žádné podstatné změně. Ještě 

závažnější byly vnitropolitické okolnosti, kdy se krakovský biskup, podporován 

královým bratrem Vladislavem Heřmanem, postavil do čela opozice. Mohutnou vlnu 

protestů vyvolaly kruté represe, které Boleslav II. uplatňoval vůči účastníkům 

                                                
154 GALLUS ANONYMUS 2009, 55-56. 
155

 SKARGA 2011, 115. 
156 Tento údaj je obecně uváděn v ikonografických slovnících i v liturgických knihách.  
157

  SKARGA 2011, 95. 
158 Reforma řeholního života, která vyšla z opatství v Cluny v Burgundsku, založeného na počátku 
10.století, spočívající v přísném dodržování benediktinské řehole a podřízení konventu pouze papeži. 

V 11.století dosahovalo hnutí největšího rozkvětu a Cluny jako duchovní centrum Evropy mělo vliv  
na formování nábožensko mravního života celé církve. Srov. FRANZEN 2006, 140. 
159 Srov. RULÍŠEK 2006; SKARGA 2011, 102. 
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vojenských tažení, kteří se po zprávách o domácích nepokojích vrátili bez jeho svolení 

do vlasti [33].
160

 Odtud zřejmě pochází Gallovo označení sv. Stanislava jako zrádce. 

Když v důsledku králova jednání došlo k dalšímu veřejnému pohoršení, biskup na něj 

uvalil klatbu. Boleslav II Smělý byl stále méně schopen ovládat svůj hněv, vyvolal 

soudní jednání, kde byl Stanislav odsouzen jako údajný vlastizrádce k smrti, a nakonec 

v doprovodu vojáků přitáhl ke kostelu Sv. Michala Na Skalce, kde biskup Stanislav  

v té době sloužil mši. Vojákům dal příkaz vyvést biskupa ven, a když se zdráhali 

zaútočit na kostel a osobu biskupa, vtrhl do chrámu osobně. Přímo před oltářem  

pak Stanislava zavraždil ranou mečem do hlavy. Na jeho příkaz pak bylo tělo biskupa 

rozčtvrceno.  

Kult a ikonografie 

Svatý Stanislav se jako hlavní polský patron již po staletí těší mimořádné úctě oficiální i 

lidové. S jeho jménem je spjat rovněž čestný řád a mnohé společenské organizace.  

Cesta ke kanonizaci svatého Stanislava započala krátce po jeho smrti. První projevy 

veřejné úcty jsou doloženy při příležitosti přenesení mučedníkových ostatků z kostela 

sv. Michala na Skalce do krakovské katedrály sv. Václava na Wawelu v roce 1089 [34]. 

Vlastní akt svatořečení proběhl v Assisi v roce 1253 z rozhodnutí Inocence IV.  

Korunovace polských panovníků, které od roku 1320 probíhaly v krakovské katedrále, 

byly rovněž nedílně spjaté s kultem svatého Stanislava. Korunovace probíhala před 

oltářem s mučedníkovými ostatky. Budoucí panovník byl rovněž povinen v předvečer 

své korunovace vykonat pouť z Wawelu na Skalku, jako symbolické pokání za čin 

Boleslava II.  

Nejstarší zmínka o událostech vedoucích k mučednické smrti krakovského biskupa je  

u Galla Anonyma (počátek 12. století), který se však vyhýbá veškerým detailům oné 

události a i jeho vlastní komentář je z osobně-politických důvodů velmi zdrženlivý. 

Naopak Wincenty Kadłubek
161

 se okolnostem sporu mezi králem a Stanislavem věnuje 

velmi detailně; z jeho díla později čerpal též Jan Długosz, který příběh výrazněji 

neobohacuje.  

První legenda o životě a umučení sv. Stanislava Legenda s. Stanislava (Vita minor) 

vznikla pravděpodobně kolem poloviny 13. století a je připisována dominikánu 

                                                
160 Srov. KOSMAN 2011, 33. 
161 Wincenty Kadłubek (1150/60-8.3.1223) byl dvorním kaplanem Kazimíra II. Spravedlivého Později 

byl jmenován biskupem krakovským (1208-1218). Roku 1764 byl beatifikován papežem Klementem XIII 
a stal se patronem sandoměřského vojvodství. Je autorem později mimořádně oblíbené Kroniky polské 
(Chronica Polanorum). 
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Wincentymu z Kielczy, autoru hymnu Gaude mater polonia.
162

 Legenda se zřejmě opírá 

o starší prameny – především Kadłubkovu kroniku. Vzorem mu byla současná a starší 

hagiografická literatura. Tato legenda se zachovala ve zlomcích v rukopisech z 14. a 15. 

století. Z šedesátých let 13. století pochází její rozšířená verze zvaná Vita maior téhož 

autora. Tyto první legendy představují sv. Stanislava jako ideálního představitele 

biskupa 13. století v duchu reformních myšlenek clunyjského hnutí. Legenda tradunt 

z dvacátých let 14. století znovu shrnuje straší literaturu a přináší další rozšíření 

legendy.
163

 V patnáctém století vznikají první tři sloky tzv. Pieśńi-Legendy  

o ś. Stanisławie, která byla postupně doplňována a jejíž současná podoba pochází  

ze 17. století.
164

 Piotr Skarga v Żywotech polskich świętych uvádí jako prameny  

pro vlastní vyprávění kroniku Jana Długosze a rovněž kanonizační bulu Inocence IV. 

Hlavními momenty zaznamenanými ve všech těchto legendách jsou Stanislavův zázrak, 

když vzkřísil kvůli svědectví před soudem zemřelého Piotrawina, mučednická smrt 

z rukou krále a rozsekání ostatků, zázračné scelení těla a jeho pohřeb na Skalce. Příběh 

o vzkříšení zemřelého šlechtice lze chápat v dobovém kontextu jako metaforické 

vyjádření boje o investituru; scelení ostatků předznamenává budoucí opětovné 

sjednocení území (takto interpretuje tuto část legendy již Kadłubek). Skarga největší 

pozornost věnuje důvodům sporu mezi nehodným panovníkem a ctnostným biskupem. 

Jako trest za svatokrádežný čin a pýchu šlechty považuje následný rozpad země  

na jednotlivé úděly a ztrátu královské hodnosti polských panovníků na příštích dvě stě 

let.
165

 Vliv na formování textu legend mohl mít též rozvíjející se kult sv. Tomáše 

Becketa, který byl za podobných okolností zabit v Canterbury a v roce 1174 byl 

papežem Alexandrem III. kanonizován.
166

 

Přenesení ostatků mučedníka do krakovské katedrály, k němuž došlo v roce 1088, stálo 

na počátku rychlého rozšíření jeho kultu, neboť v této době v Polsku neexistoval jiný 

výrazný kult „národního“ světce. Svatovojtěšská úcta pěstovaná ve Velkopolsku silně 

utrpěla přenesením světcových ostatků do Prahy, stejně jako kult sv. Pěti bratří, který 

ovšem ani tehdy nebyl nejsilnější. Import ostatků sv. Floriána (1184) neznamenal 

masové rozšíření tohoto kultu – předkanonická úcta ke krakovskému biskupovi byla 

                                                
162

 ŠTĚPÁN 2000,16. 
163

 WALCZAK 13/2006, 172. 
164 www.staropolska.pl, vyhledáno 4.5.2013 
165

 Srov. SKARGA 2011, 117. Toto interpretaci se můžeme dočíst již ve Vita maior  Wincetyho z Kielczy, 

který uvádí „(…) Bůh zachoval královské insignie v pokladu katedrály v Krakově dokud nepřijde ten, 
který je od Boha povolán jako Aaron.“ Srov. WALCZAK 13/2006, 159-172.  
166 TUNIZ 2010, 416-420. 
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mnohde silnější - jak o tom svědčí brzký vznik hagiografických spisů. Jejímu rozšíření 

rovněž „napomohlo“ rozdělení Polského království na jednotlivé úděly piastovských 

knížat po smrti Boleslava Křivoústého v roce 1138, kdy došlo rozpadu jednotného státu, 

avšak nebyla narušena struktura církevní organizace. Kanonizace sv. Stanislava v roce 

1253 rozšířila jeho úctu na celou církev, což dokládá i cyklus nástěnných maleb  

se svatým Stanislavem v Assisi [35].  

Kult svatého Stanislava měl od počátku výrazně politický charakter a byl využíván 

k podpoře dynastických nároků Vladislava Lokýtka a jeho následovníků.
167

 Jako patron 

země byl ovšem přijat již Leškem Černým (1279-1289).
168

 Nástrojem k prosazování 

vlastních politických záměrů byl sv. Stanislav a jeho kult pro biskupa Zbigniewa 

Olesznického (1423-1455) v jeho sporech s Vladislavem Jagiellem a jeho nástupcem 

Kazimírem IV. Jagellonským.
169

 Stanislav August Poniatowski pak v roce 1765 

ustanovil řád sv. Stanislava, který se měl každoročně udělovat 8. května za zásluhy  

o stát. Jeho nositel byl jmenován zároveň Rytířem řádu sv. Stanislava [36]. 

Jako jeden z hlavních polských patronů a symbol polské národní jednoty představoval 

svatý Stanislav jeden z hlavních pilířů duchovního vědomí sounáležitosti polského 

národa v době tzv. rozborů, kdy se jeho kult stal projevem vlastenectví a odboje proti 

záborovým mocnostem, především proti ruským vlivům. Romantický neosarmatismus 

jej rovněž vyzdvihoval v souvislosti s významnými událostmi z dějin [37].  

V současné době je se svatým Stanislavem spojeno 293 farností – jedná se tak  

o nejrozšířenější zasvěcení.
170

 Svatý Stanislav byl roku 1963 papežem Janem XXIII. 

prohlášen hlavním patronem Polska spolu se svatým Vojtěchem a Nejsvětější Pannou 

Marií. Královnou Polska. Je spolupatronem Hnězdna a Krakova a patronem diecézí 

krakovské, lublinské, poznaňské a varšavské. 

Kult sv. Stanislava se rychle rozšířil nejen po Polsku, ale i do sousedních zemí.  

Do Českých zemí proniká velmi brzy po světcově kanonizaci v polovině 13. století. 

V červnu 1259 byla oficiálně přenesena část jeho ostatků (část rámě) z Krakova  

do Prahy, kde byl v katedrále sv. Víta vysvěcen oltář sv. Stanislava a sv. Osvalda.
171

  

Ve 13. a 14. století byl jedním z míst, kde se pěstoval kult polského mučedníka, 

například minoritský klášter v Žatci. Nejvýznamnějším centrem se však v 15. a zejména 

                                                
167

 SROV. TAMTÉŽ. 
168

 KOSMAN 2011, 44. 
169

 WALCZAK 13/2006, 159-172. 
170

 MRÓZ/MRÓZ 2011. 
171

 JAKUBEC 2000, 119. 
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16. století stává Olomouc. V dochovaných sekvencích z této doby bývá sv. Stanislav 

spojován se sv. Václavem,
172

 jak tomu ostatně bylo i v Krakově, kde byl svatý Václav 

původním patronem wawelské katedrály. Za vrcholné období rozkvětu kultu  

sv. Stanislava na Moravě lze označit dobu působení biskupa Stanislava II. Pavlovského 

(1579-1589), který byl jednou z vůdčích osobností nastupující rekatolizace Moravy. 

Nejokázalejším vnějším projevem kultu sv. Stanislava byla výstavba kaple  

sv. Stanislava při  katedrálním kostele sv. Václava (1585-591) s cyklem fresek, 

zobrazujícím legendu světce podle Wincentyho z Kielczy a Jana Długosze. Kaple byla 

původně budována jako rodová hrobka Pavlovských, která měla propagovat rod a jeho 

politiku, zdůraznit jeho význam a starobylost, které byly podstatným faktorem, 

ovlivňujícím mocenské postavení příslušníka rodu.
173

 Pro rychlé a rozsáhlé šíření kultu 

zde byly příznivé podmínky, o čemž svědčí i zprávy o zasvěcování sakrálních staveb  

či jednotlivých oltářů tomto světci.
174

 Ve druhé polovině 16. století se, zejména  

na Moravě, výrazně střetávají dvě dominantní konfese, katolicismus a protestantismus  

a lze vysledovat počínající výrazné snahy o rekatolizaci země. Pro nedostatek místního 

duchovenstva přichází na Moravu mnoho značně ambiciózních příslušníků polského 

katolického kléru, který přirozeně akcentuje kult svého národního světce a aktivně  

se zapojuje do probíhající rekatolizace. Tu podporuje rovněž příliv polských imigrantů 

z řad civilních osob, vrcholící právě v době působení biskupa Pavlovského, který byl 

sám původem Slezan. V uvedené době se napětí mezi nekatolickou většinou a katolíky, 

především duchovenstvem, stále zvyšovalo a mělo i své krvavé oběti.
175

  

V ostře vyhraněném bipolárním prostředí byla zásadním momentem propagace  

a reprezentace vlastní konfese, která sledovala jediný cíl - legitimizaci vlastních 

mocenských nároků. Takto se i různé umělecké objednávky a fundace stávaly 

politickým nástrojem a kult sv. Stanislava byl nepochybně využit stejným způsobem.
176

 

Zdůrazňovány byly především dva okamžiky z legendy, a to jednak spor světské  

a duchovní moci o majetek (část legendy týkající se Piotrawina), jednak vítězství církve 

po mučednické smrti sv. Stanislava v podobě vyhnání krále ze země a jeho donucení 

k pokání. Zásadní význam má i osobní identifikace biskupa Pavlovského s jeho 

patronem. Ta měla své kořeny jak v potřebě maximální společenské sebereprezentace, 
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 TAMTÉŽ. 
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 TAMTÉŽ, 126 
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 SROV. JAKUBEC 2000, 119. 
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 Srov. JAKUBEC 2000, 117. 
176 TAMTÉŽ, 126. 
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tak v osobnostních rysech biskupa, který zřejmě trpěl stálým pocitem fyzického 

ohrožení. Do role potencionálního mučedníka se stylizoval už jeho předchůdce Vilém 

Prusinovský z Víckova.
177

 Biskup Pavlovský pak tyto tendence ještě umocnil,  

když nechal sám sebe zobrazovat s nimbem a palmovými ratolestmi, což bylo  

i ve velmi dramatické době před vypuknutím třicetileté války neobvyklé. Svůj letitý 

spor s moravským zemským soudem prezentoval jako analogii konfliktu sv. Stanislava 

s královskou mocí a svoji osobu chápal a prezentoval jako naději na vítězství katolické 

církve. 

Kult svatého Stanislava zůstal v olomoucké diecézi živý i v následujících staletí  

a, na rozdíl od rovněž importovaného kultu sv. Kristina, jeho trvalé stopy nalézáme  

i po třicetileté válce.  

Podobně jako v Českých zemích, se i v Uhrách rozšířil kult sv. Stanislava velmi záhy  

po světcově kanonizaci. Přirozeným centrem se stalo spišské proboštství jako nejbližší 

soused krakovské diecéze, od roku 1412 pak byla část Spišských měst přímo součástí 

Polského království, neboť byla dána Zikmundem Lucemburským, uherským králem, 

polským panovníkům do zástavy (tento stav trval do roku 1722). Prostřednictvím 

spišského proboštství se do Uher dostává v době kolem kanonizace sv. Stanislava jeho 

první životopis, který se záhy rozšířil po celých Uhrách, kde byl v církevních střediscích 

a klášterech od konce 13. století hojně opisován. Tiskem vyšel v roce 1512.
178

 Nejstarší 

kostely, zasvěcené na dnešním Slovensku sv. Stanislavovi, jsou v Pongrácovcích, Miloji 

na Spiši a řeholní kostel augustiniánů ve Vekém Šariši.  

Ty pravděpodobně vlastnily část světcových ostatků, které dostal spišský probošt  

a představený augustiniánů na kanonizační slavnosti v Krakově r. 1254.
179

   

V době rekatolizace byly světci zasvěceny další kostely, např. kostel piaristické koleje 

v Podolínci.  Kútnik v této souvislosti uvádí že:  

„Kostoly na Slovensku, zasvätené sv. Stanislavovi v čase rekatolizácie, mali zaiste 

relikvie sv. Stanislava. Žiaľ, archív piaristov z Podolínca je od r. 1918 v Budapešti 

 a nateraz nie je známy konkrétny dokument o tom, že zakladatel kolégia a kostola, 

Stanislav Ľubomierski, kapitán zálohových spišských miest, obstaral pre kláštorský 

                                                
177

 TAMTÉŽ, 118. 
178

 KÚTNIK 2006, 323. 
179 TAMTÉŽ 328. 
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kostol v Podolínci ostatky sv. Stanislava. Zato máme dokument o autentických 

relikviách sv. Stanislava v Opatovej nad Váhom.“
180

 

O rozšíření a prohloubení kultu polského mučedníka v  lidových vrstvách se  

ve II. polovině 19. století zasloužili hlavně dr. Andrej Radlinský a Andrej Trúchly – 

Sytnianský. Prvně jmenovaný byl autorem jedné z nejoblíbenějších modlitebních knih:  

Nábožné výlevy srdca katolíckeho kresťana. V devátém díle – Pobožnosti k svatým, je 

7. května uvedena památka sv. Stanislava s krátkým životopisem a liturgickou 

modlitbou. Druhý z uvedených autorů sepsal podrobný životopis sv. Stanislava  

a to v rámci souborného zpracování životopisů svatých, které vydal Spolek sv. Vojtěcha 

v Trnavě v 3. čtvrtině 19. století.
181

   

Od středověku existovala v Horních Uhrách (resp. na Slovensku) tradice lidových poutí 

do Krakova k světcovu hrobu, která se udržela až do vypuknutí I. sv. války a v současné 

době je obnovována, ač se již nejedná o pěší poutě.
182

 

Svatý Stanislav patří k nejčastěji zobrazovaným světcům v polském sakrálním umění. 

Největší objem dodnes zachovaných historických děl spadá do období konce  

15. až poloviny 16. století. Dosud není známo žádné jeho vyobrazení z doby před jeho 

kanonizací.
183

 Nejstarším vyobrazením svatého Stanislava jsou tak vyobrazení 

v Legendáři Anjuovském ze třicátých let 14. století. Velmi reprezentativní formu má 

devoční obraz sv. Stanislava anonymního autora, z františkánského kostela v Krakově 

z doby kolem roku 1490 [38]. Stanislav je zde zobrazen jako biskup se všemi insigniemi 

duchovní hodnosti, jež jsou velmi pečlivě zachyceny se všemi detaily. Majestátní 

postava žehnajícího světce na zlatém pozadí je usazena na vyřezávaném trůně  

s poduškami, který opticky prohlubuje prostor obrazu. U Stanislavových nohou  

se ve středu kompozice nalézá drobná postava Piotrawina vstávajícího na biskupovu 

žádost z hrobu, aby svědčil před králem. Po jeho pravici klečí kanovník erbu Szeliga 

a po levé straně rytíř téhož erbu. Erb Pilawa náleží samotnému Stanislavovi a můžeme 

jej spatřit i na relikviářové tumbě v katedrále sv. Václava a Stanislava na Wawelu. Celá 

malba se kromě majestátnosti vyznačuje precizním zachycením reálií, především oděvů, 

jak samotného Stanislava, tak u doprovodných postav. Dalším podobně 

Reprezentativním vyobrazením je miniatura Stanisława Samostrzelnika z roku 

1530-1535 Adorace sv. Stanislava z knihy Životů arcibiskupů hnězdenských [39] 

                                                
180 TAMTÉŽ 328. 
181 TAMTÉŽ 325. 
182
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sepsané Janem Długoszem. Obraz představuje sv. Stanislava v bohatém zlatém rouchu  

a s insigniemi biskupské hodnosti, jak žehná v prvním plánu adorujícím ho postavám 

biskupa Piotra Tomického, krále Zikmunda I. Starého a Krzystofa Szydłowieckého, 

které doprovázejí další, blíže neurčené osoby. Mezi biskupem a králem je drobná 

postavička Piotrawina. Miniatuře dominuje postava světce, což je ještě umocněné 

zasazením celého výjevu do zlacené arkády. Sv. Stanislava doprovázejí dva andělé, 

jeden z nich nese palmu jako odznak mučednictví a druhý drží korouhev s polskou 

orlicí a vpleteným monogramem „S“, osobním znakem Zikmunda I. Starého. Z bordury 

vystupují do pole miniatury erby Piotra Tomického a Zikmunda I. Starého. 

Mezi léta 1514 až 1518 je datován vyřezávaný triptych s legendou   

o sv. Stanislavovi [40], zhotovený pravděpodobně v Krakově, který se původně 

nacházel ve farním kostele v Plawně (dnes ve sbírkách Národního muzea ve Varšavě). 

Otevřený triptych ukazuje šest scén z legendy, koupi vsi od Piotra, svědectví 

vzkříšeného Piotra před králem, zabití Stanislava před oltářem, rozčtvrcení těla  

a naházení ostatků do tůňky před kostelem na Skalce, ukládání do hrobu znovusrostlého 

těla, přípravu kanonizace. 

Mistr poznaňský zachytil na deskovém oltářním obraze z roku 1521 okamžik Rozsekání 

ostatků sv. Stanislava[41]. Děje se tak za přítomnosti krále a několika dalších šlechticů, 

kteří dohlížejí na provedení exekuce. Malba též zachycuje detail legendy, podle které 

ostatky hlídají čtyři bílí orlové. Trup mučedníka s obnaženými vnitřnostmi leží  

na rudém plášti, na částečně oddělené hlavě dosud spočívá mitra, obklopená náznakem 

svatozáře. Ve třetím plánu se otvírá pohled na kostel na Skalce a průhled do hornaté 

krajiny. 

Romantickým neosarmatismem ovlivněné dílo Jana Matejka představuje Zavraždění  

sv. Stanislava (1892) [42] jako dramatickou historickou scénu, která zachycuje 

Boleslava II. těsně po spáchání vraždy. Mrtvola mučedníka leží v kaluži krve  

na stupních oltáře. Skromný kompars je strnulý šokem nad královým činem. Opačný 

přístup ke světci představuje dílo Władysława Barwického z roku 1902 [43],  

kde je zachycen sv. Stanislav v okamžiku pozvedání hostie při mši sv., zatímco zezadu 

se k němu blíží král s pozdviženým mečem. Celý výjev je však podán přísně 

akademicky, bez emocí z dramatického výjevu. Chladný dojem umocňuje tlumené 

světlo, které dopadá pouze na postavu světce. Zcela odlišné je v tomto kontextu pojetí 

tématu Wojciechem Gersonem (1831-1891) [44], který divákovi představuje 

nadpozemskou scénu apoteózy svatého Stanislava v nebeské slávě se zástupy světců.  
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Svatého Stanislav rovněž nalézáme na mnoha dalších dílech, kde vystupuje jako 

doprovodná figura, nejčastěji společně se svatým Vojtěchem. Oba biskupové – 

mučedníci jsou od sebe většinou dobře rozeznatelní. Svatý Stanislav je zobrazován jako 

ten mladší z dvojice [45] (např. na Triptychu z Blizanowa, kolem roku 1480) – což 

konečně můžeme konstatovat i u jiných jeho vyobrazení, kde je zpodobňován spíše 

mladší – bezvousý muž, jak to vidíme na deskové malbě Sv. Stanislava z Tarnobrzegu 

datovaného kolem roku 1515. Jako dva hlavní patroni Polska jsou zastoupeni rovněž  

na Mariánském oltáři Wita Stwosze v Krakově. 

Stříbrná relikviářová tumba [46] se světcovými ostatky, která se nalézá ve středu hlavní 

lodi krakovské katedrály sv. Václava a Stanislava na Wawelu, pochází z poloviny  

17. století z dílny Petera van der Rennen. Je umístěna pod vznosným pozlaceným 

baldachýnem, majícím vzor v Berniniho baldachýnu nad hrobem sv. Petra ve Vatikánu. 

Stříbrnou tumbu nesou na ramenech čtyři andělé.  Po obvodu schrány se nalézají pole 

s reliéfy zobrazujícími nejvýznamnější okamžiky z legendy o Sv. Stanislavovi.  

Na víku nesou proti sobě stojící andílci biskupskou mitru, berlu a kříž.   

Nejčastějšími osobními atributy sv. Stanislava jsou vzkříšený Piotrawin u nohou, 

odznaky biskupské hodnosti, kniha a palmová ratolest. 
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32. Kostel sv. Michala Na Skalce – pohled od Visly, Kraków. 

 

 
33. Potrestání nevěrných žen, část triptychu sv. Stanislava, krakovská škola, počátek 16. století, Zamek 

Królewski na Wawelu-Państwowe sbiory sztuki,  Kraków. 
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34. Katedrála sv. Václava a Stanislava na Wawelu- pohled od jihu s Vasovskou a Zikmundovskou kaplí 

v popředí, Kraków. 

 

 

 
35. Svatý Stanislav křísí Piotrawina, Puccio Capanna, 14. století, bazilika sv. Františka, Assisi. 
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36. Kříž řádu sv. Stanislava, Polsko 3. čtvrtina 18. století, Zamek królewski w Warszawie, Warszawa.  

 

 
37. Svatý Stanislav – detail, Bitva pod Grunwaldem, Jan Matejko, olej na plátně, 426x987, 1875-1878, 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa. 

 

 
38. Devoční obraz sv. Stanislva z Františkánského kostela v Krakově, neznámý malíř, kolem roku 1490, 

Kraków. 
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39. Svatý Stanislav adorovaný králem Zikmundem I. Starým a biskupem Piotrem Tomickim, Stanisław 

Samostrzelnik, miniatura z Catalogus Archiepiscoporum Gnesnensium Jana Długosze, Kraków okolo 
1535, Biblioteka Narodowa, Warszawa. 

 

 
40. Triptych sv. Stanislava, neznámý krakovský mistr, polychromované dřevo a tempera, 195x190, 

1514-1518, původně v kostele v Płavně, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa. 
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41. Rozsekání těla sv. Stanislava, Mistr poznaňský, tempera na desce, 1521, Muzeum Narodowe, Poznań. 

 

 

 
42. Zavraždění sv. Stanislava, Jan Matejko- skica, olej na desce, 84x123, 1892, Muzeum Pomorza 

Środkowego, Słupsk. 
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43. Zavraždění sv. Stanislava, Władysław Barwicki, 1902, Sanktuárium sv. Stanislava, Piotrawin. 

 

 
44. Apoteóza sv. Stanislava, Wojciech Gerson, olej na plátně, 38x37, před rokem 1901, soukromá sbírka. 

 

 
45. Triptych z Blizanowa, neznámý malíř, tempera na lipové desce, 113x80 (střed), 115x35 (křídla), 

původně v kostele v Żrenikach, Malopolsko okol. 1480, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa. 
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46. Relikviářová tumba sv. Stanislava, Peter van der Rennen, stříbro, Gdaňsk 2. polovina 17. století, 

katedrála sv. Václava a Stanislava na Wawelu, Kraków. 
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3.4. Sv. Florian 

Epocha 

Pronásledování křesťanů bylo v Římské říši v prvních čtyřech stoletích našeho 

letopočtu periodicky se opakujícím jevem, ačkoli pohnutky a způsoby restrikcí byly 

v různých dobách různé. Prvotní příčiny pronásledování křesťanů ze strany státu byly 

výlučný křesťanský monoteizmus, s tím související odmítání císařského kultu a rovněž 

časté konflikty s židovskými obcemi.
184

 Odmítavý postoj k faktickým kulturním 

základům Římského impéria vedl k odsuzování křesťanů jako veřejných nepřátel,  

a to již  za Neronovy vlády (54-68 n. l.).
185

 Avšak až do třetího století to byly převážně 

soukromé osoby, které iniciovaly procesy s jednotlivými křesťany. První hromadná 

restrikce, týkající se hlavně katechumenů, se odehrála až za vlády Septima Severa 

(193-211). Deciovo a o několik let později Valeriánovo pronásledování, započaté kolem 

roku 258, bylo jak systematičtější, tak rozsáhlejší. Valeriánův nástupce Gallien 

(260-268) edikty vydané otcem odvolal a téměř čtyřicet let nedošlo k dalším 

persekucím.
186

 Nejkrutější pronásledování církve rozpoutal v roce 303 císař Diolkecián, 

který usiloval o obnovu Římské říše, v této době rozdělené tetrarcháty.
187

 Eutropius 

charakterizuje Diokleciána jako inteligentního a prozíravého muže, ale zároveň tvrdého 

a neústupného, který vyžadoval na svém dvoře královské pocty a místo běžného 

pozdravu adoraci.
188

 Edikty vydané v letech 303 a 304 zakazovaly bohoslužebná 

shromáždění, nařizovaly zboření kostelů, zatýkání a popravy kleriků a všeobecnou 

povinnost veřejného obětování v celé Říši.
189

  

Křesťanství začalo být tolerováno až po vydání Galeriova tolerančního ediktu v roce 

311.  Veškerá tvrdá protikřesťanská opatření však přesto nezabránila tomu, aby se nové 

náboženství během těchto čtyř staletí nerozšířilo z Východu (kde ovšem bylo 

nejsilnější) po celém Impériu, včetně odlehlých provincií. 

 

 

                                                
184 SROV. KADLEC 1993, 47.  
185

 FRANZEN 2006, 49. 
186

 TAMTÉŽ, 54. 
187 Správa říše byla rozdělena mezi Diokleciána a Herculia Maximiana s tituly augustů a Constantia a 

Maximiana Galeria s tituly caesarů. EUTROPIUS A FESTUS 2008, 115. 
188
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189 FRANZEN 2006, 54. 
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Život 

Podle legend
190

 byl sv. Florián římským vojákem, pocházející z Zeiselmauer v provincii 

Noricum Ripense v Panonii. Během pronásledování, vedeném místodržícím Aquilinem 

z nařízení císaře Diokleciána, byl v roce 304
191

 za pomoc křesťanům uvězněn a 

následně utopen v řece Enži nedaleko Lorchu. Traduje se, že jeho tělo nalezla vdova 

Valerie, která ho tajně pohřbila. Na místě jeho hrobu bylo později zbudováno opatství 

St. Florian. 

Kult a ikonografie 

Roku 1180 svolal Kazimír II. Spravedlivý tak zvaný  Lęczycký sjezd [47] šlechty  

a duchovenstva
192

 za účelem legitimizace své vlády v Krakově jako piastovského 

seniora, kterým de iure nebyl. Žádost přednesl polskému episkopátu
193

, v jehož 

pravomoci bylo jeho pozici uznat a potvrdit. Na oplátku měla být církev zajištěna proti 

tzv. Ius Spolii – právu vladaře dědit movitý majetek po zemřelých prelátech. 

Rozhodnutí sjezdu potvrdil papež Alexandr III. svou bulou vystavenou 28. března 

1181.
194

 Kromě výlučně politických záležitostí sjezd podpořil Kazimíra II. 

Spravedlivého v jeho snaze o získání sv. ostatků pro krakovskou katedrálu. Po uloupení 

ostatků sv. Vojtěcha, sv. Pěti bratří a sv. Radima z Hnězdna knížetem Břetislavem roku 

1139, neměla polská církev v této době k dispozici žádné významné ostatky svatých. 

Získání nových relikvií mělo zvýšit prestiž Krakova jako sídla seniora i samotnou osobu 

vladaře. Zároveň tím měla být oslabena pozice Měška Starého,  

jenž byl legitimním seniorem, a který se po vyhnání Kazimírem II. z Krakova usídlil 

v Hnězdně, jež bylo jak církevní metropolí, tak rovněž centrem kvetoucího 

svatovojtěšského kultu.  

Papež Lucius III. Kazimírově žádosti vyhověl a roku 1184 přivezl Jiljí, biskup 

modenský, do Krakova ostatky sv. Floriána, mučedníka. Byly uloženy v sarkofágu  

ve středu hlavní lodi krakovské katedrály. Kazimír II. též založil kolegiátní kostel  

Sv. Floriána v krakovské příměstské osadě Kleparz a ustanovil zde kapitulu.
195

  

                                                
190 Skarga uvádí jako své prameny Bedu Ctihodného, Usuarda, Adona a Vincence z Bouvais. SKARGA 

2011, 79. 
191 Skarga uvádí již rok 280. 
192 Někdy bývá označován jako první sejm. 
193 Sjezdu se účastnili: Zdzisław - arcibiskup hnězdenský, Gedko - biskup krakovský, Żyrosław-biskup 
vratislavský, Cherubin - biskup poznaňský, Lupus - biskup płocký, Onulf - biskup kujavský, Konrád -  

biskup pomořanský a Gaudenty - biskup lubušský.  RAJMAN 2008a, 87. 
194

 TAMTÉŽ. 
195 RAJMAN 2008a, 89. 
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Pod patrociniem sv. Floriána bylo v 80. letech 12. století zbudováno též cisterciácké 

opatství v Koprzywnici. Roku 1207 zde byla konsekrována románská trojlodní bazilika 

s transeptem a pravoúhlým presbytářem. Na stavbě se zřejmě podílela stavební huť, 

známá z Wąchockého opatství. Stavba byla silně poškozena tatarskými nájezdy v letech 

1240 a 1259. 

Polské legendy, vážící se ke svatému Floriánovi vznikají až ve 14. století, především 

z důvodu oslabení jeho kultu ve prospěch domácích světců – zejména sv. Stanislava. 

Nejstarší taková legenda, která zdůrazňuje spojení Floriána s Polskem, byla sepsána  

na konci 14. století v prostředí  kolegiátního kostela na Kleparzu. Podle ní si měl sám 

svatý mučedník Polsko vybrat jako místo svého budoucího spočinutí. Papež, který 

v legendě žádal římské mučedníky o souhlas s odesláním jejich ostatků, přijal lístek  

od sv. Floriána, kde stálo: ,,Já chci do Polska.“
196

  Legenda dále popisuje přesun ostatků 

z Říma a příhodu s povozem, který se zastavil na Kleparzu – v místě budoucí kolegiáty  

a nechtěl jet dál.  

Piotr Skarga v Żywotech świętych popisuje život světce, jeho polemiku s Aquilinem  

a prohlášení, že je odhodlán následovat Krista v utrpení.  Líčí mučedníkovo utrpení  

a jeho smrt v řece. Svatý Florián se pak zjevil ve snu zbožné ženě Valerii, kterou žádal, 

aby ho na určeném místě pohřbila. Valerie vyzvedla jeho tělo,  

 ale místo, kde ho měla pohřbít, bylo daleko. Když už nemohla dál, modlila se k Bohu 

prostřednictvím sv. Floriána, aby jí poslal pomoc a nedaleko se objevila studna s vodou, 

po níž nabyla sil.
197

 Zvláštním detailem této legendy je obraz orla střežícího 

mučedníkovo tělo před zvěří, když ho proud zanesl na kámen. Tento legendický motiv 

známe i z legend o svatém Stanislavovi.  

Kult sv. Floriána se v Polsku, kromě méně častých oficiálních patrocinií, rozšířil hlavně 

v oblasti lidové zbožnosti, zvláště po roce 1528, kdy po devastujícím požáru, který 

zasáhl Krakov a kterému podlehla větší část města, zůstal kostel sv. Floriána  

na Kleparzu zachován bez většího poškození. Tento zázrak byl připsán  

zde uchovávaným ostatkům lorchského mučedníka, který byl nadále vzýván jako 

ochránce před ohněm a živelnými katastrofami. Od 16. století se ve výroční den konala 

procesí z Wawelu na Kleparz. Právě v oblasti lidové úcty se také zachoval největší 

počet jeho vyobrazení, v podobě drobné devoční grafiky a sošek. Svatý Florián je  

na nich zobrazován převážně jako římský voják s vědrem vody a s mlýnským kamenem  

                                                
196

 TAMTÉŽ. 
197

 SKARGA 2011, 85-86. 
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u nohou. Nejstarší vyobrazení svatého Floriána v Polsku se, kromě původní 

nedochované výzdoby kleparzského kostela,
198

 nachází v Svatokřížské kapli v katedrále 

sv. Václava a Stanislava na Wawelu [48]. Nástěnná malba je datována k roku 1467.  

Svatý Florián je zde zobrazen ve skupině polských národních patronů a mučedníků,  

po boku svatých Václava, Stanislava a Vojtěcha. Nenese zde ještě typické atributy 

(vědro a mlýnský kámen). Je zde zobrazen jako voják v dobové zbroji se štítem s bílým 

křížem v červeném poli. Pro kostel sv. Jana u Linze, který byl rovněž střediskem 

světcova kultu, vytvořil v první polovině 16. století několik významných obrazů 

představitel podunajské školy Albrecht Altdorfer (1480-1538). Umučení svatého 

Floriána (1518)[49] a Svatý Florián se na odchodu do Lochu loučí s blízkými se dnes 

nacházejí v galerii v Uffizi ve Florencii. V barokně přestavěném kostele sv. Floriána  

na Kleparzu v Krakově se na hlavním oltáři nachází obraz světce od Jana Tricia (†1692) 

z šedesátých let 17. století. Zde je mučedník představen jako římský důstojník s knížecí 

čapkou a zástavou v polských barvách se stříbrným orlem. Tento ikonografický model 

je v polské lidové tvorbě hojně využíván až do současnosti. Za určité specifikum lze 

považovat vedutová zobrazení měst v pozadí či dalších plánech, která měl světec chránit 

před ohnivým živlem, jak je tomu například na obraze neznámého autora  

z 18. století z Gliwic[50]. 

 Neopominutelnou architektonickou památkou spojenou se svatým Floriánem je 

Floriánská brána v Krakově z počátku 14. století, která byla součástí středověkého 

opevnění města [51].  

Protože svatý Florián zemřel mučednickou smrtí ve vodě, je jeho patronát spojen 

s vodou a těmi povoláními, kde je vody zapotřebí. Je hlavním patronem hasičů, horníků, 

pivovarníků, ale i vojáků. Jako svého národního patrona jej uctívají Poláci  

a obyvatelé Horního Rakouska. Je hlavním patronem měst Krakova,
199

 Chorzowa  

a rakouského Linze. Je řazen mezi čtrnáct svatých pomocníků. 

                                                
198 Poprvé kostel podlehl zkáze při tatarských nájezdech ve 13. století a zcela zničen byl během 
Švédského vpádu v 50. letech 17. století. Poté byl obnoven v barokním slohu.  
199 Bazilika sv. Floriána na Kleparzu nese od roku 1990 titul Basilca minor. 
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47. První Sněm, Jan Matejko, olej na desce, 74x110, 1888, Zamek królewski w Warszawie, Warszawa. 

 

 
48. Svatý Florián mezi mučedníky, neznámý autor, 2. polovina 15. století, Kaplica świętokrzyżska, 

katedrála sv. Václava a Stanislava na Wawelu, Kraków. 

 

 
49. Umučení svatého Floriána, Albrecht Altdorfer, olej na dřevě, 76,4x67,2, Galleria degli Uffizi, 

Florencie. 
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50. Svatý Florián, neznámý autor, 2. pol. 18. století, Muzeum w Gliwicach, Gliwice. 

 

 
51a). Floriánská brána, součást opevnění města z počátku 14. století, severní strana, Kraków. 

 

 
51b). Floriánská brána, jižní strana, počátek 14. století, reliéf sv. Floriána z 18. století, Kraków. 



 

 

75 

 

3.5. Bl. Benigna z Trzebnice 

Epocha 

Rozdělení území polského státu mezi syny Boleslava III. Křivoústého († 1138)  

na principu seniorátní vlády, vedlo v důsledku jejich mocenských ambic k téměř 

dvousetletému rozpadu státu na jednotlivá údělná knížectví. Tato de facto nezávislá 

území se mezi sebou často nacházela ve válečném stavu a neustále měnila své hranice. 

Jediným pojícím prvkem mezi nimi byla společná církevní provincie. V první polovině 

třináctého století se začaly objevovat snahy o znovusjednocení země. Konrád I. 

Mazovský, který se stejně jako Lešek I. Bílý, Vladislav III. Hůlkonohý a nejstarší 

z piastovských knížat Měšek Ploskonohý,200 snažil získat krakovský stolec, však musel 

neustále čelit hrozbě útoku pohanských pobaltských kmenů. Aby zajistil klid na severní 

hranici Mazovska, pozval mezi lety 1226 až 1230 Řád při německém špitálním domu 

Panny Marie v Jeruzalémě. Propůjčil řádu Německých rytířů Chelmińsko,  

které mu roku 1230 postoupil trvale. Tak byl položen základ k vytvoření Řádového 

státu, s nímž pak polští panovníci od počátku 14. století vedli vleklé boje, ukončené  

až Druhým toruňským mírem roku 1466. Konrád ve snaze o sjednocení údělných 

panství ovšem neuspěl. Stejně tak ani Jindřich I. Bradatý a jeho syn Jindřich II. 

Pobožný.201 Ekonomicky oslabená a vzájemnými rozbroji neustále zaměstnaná údělná 

knížectví nedokázala adekvátně reagovat na přibližující se hrozbu mongolských 

nájezdníků. Mongolové pod vládou Čingischána vytvořili z podrobených území v první 

čtvrtině 13. století obrovskou říši, která zahrnovala větší část Číny, část Indie a celou 

střední Asii. V roce 1223 (1224) se poprvé střetli s vojsky ruských knížat pod vedením 

Mstislava Haličského, poté co napadli Polovce na toku Dněpru. V bitvě na řece Kalce 

byla ruská knížata poražena a nájezdníci se stáhli do středoasijských stepí.202 Po smrti 

Čingischána se mongolská říše rozpadla a její část, zaujímající území později nazývané 

Zlatou hordou, ovládl Čingischánův vnuk Báthú-chán.203 Mezi lety 1237-1240 si během 

opakovaných válečných tažení mongolští nájezdníci, svými současníky zvaní Tataři, 

                                                
200 Srov. KOSMAN 2011, 40-41. 
201Proces sjednocení Polského státu ve 14. století dovršil až poslední piastovec na polském trůně,  
Kazimír III. Veliký. Jeho téměř čtyřicetiletá vláda posílila mezinárodní pozici Polska a byla obdobím 

kulturního i hospodářského růstu. Prvním předpokladem úspěšné politiky Kazimíra Velikého bylo 
vytvoření právního rámce, tím bylo sepsání malopolského zvykového práva – tzv. Statut Wiślicki přijatý 
roku 1347 na sněmu ve Wiślici. Srov. KREJČÍ 1953, 25. 
202 Haličsko-volyňský letopis, 2010, 51-53. 
203

 Zdejší kmeny se od třicátých let 13. století začaly označovat jako Tataři, podle lingvistické převahy 
Turkudských kmenů. ŠVANKMAJER/ VEBER/ SLÁDEK/ MOULIS/ DVOŘÁK  2004, 22.  
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zcela podrobili rozdrobená ruská knížectví. Roku 1240 dobyli Kyjev. Výprava 

pokračovala dále na západ přes Haličsko-volyňské knížectví, kde se rozdělila na dva 

proudy. Silnější, směřující do Uher, a menší část vojska, která postupovala  

na severozápad. Vyplenili Krakov, Sandoměř a další polská města, aniž by se setkali 

s významnějším odporem. Ve Slezsku se jim postavil Jindřich II. Pobožný a byl 

poražen. Tatarské vojsko se pak obrátilo na jih a přes Moravu se odtáhlo spojit se 

zbytkem sil v Uhrách. Tento vpád barbarů s sebou nesl dalekosáhle hospodářské  

i kulturní důsledky. Mimo jiné vedl k dalšímu dělení údělných knížectví. Například 

Slezsko bylo nadále rozděleno na Vratislavské, Opolské a Lehnické knížectví.204 Mnohé 

vsi byly úplně srovnány se zemí. Vylidnily se celé oblasti, kde bylo obyvatelstvo 

povražděno či odvlečeno do otroctví. Následkem byl hladomor, který zasáhl především 

zpustošená města. Zkáze podlehly mnohé kostely a kláštery, které představovaly 

významná centra vzdělanosti a kultury.  

Některá města a vsi byly znovu vybudovány od základů, jiné zcela zanikly. Obnova 

Krakova byla provedena podle lokačního aktu na základě magdeburského práva, který 

vydal kníže Boleslav Stydlivý v roce 1257. Dodnes je zachovaný šachovnicový půdorys 

starého města s centrálně položeným, v té době největším, náměstím v Evropě  

o rozloze 200×200 m. Roku 1285, výnosem Leška II. Černého, bylo město opevněno 

zděnými hradbami, které nahradily hliněné valy, a které o dva roky později zastavily 

vojsko chána Teleboga.205 Především ve Slezských knížectvích bezprostředně  

po nájezdu následovala vlna německé kolonizace. V důsledku principu personality 

práva následovalo i masivní rozšíření německého práva (jako základní pramen sloužilo  

tzv. Saské zrcadlo). Bylo zaznamenáno především prostřednictvím lokačních privilegií, 

která uděloval panovník. Na jejich základě pak mohly nejen fyzické osoby,  

ale i instituce jako kláštery či kapituly zakládat města a kláštery.206  

Právní postavení žen v polské středověké společnosti je specifické hned v několika 

ohledech. Ačkoliv se zde, stejně jako i v ostatních křesťanských státech, manželské 

právo řídilo kanonickým právem, majetkové poměry manželů nadále upravovalo 

světské zvykové právo. Hlavou rodiny byl muž, ale žena si zde zachovávala - zvláště  

ve šlechtických rodinách - značnou samostatnost. Silně zde rezonovaly staré slovanské 

                                                
204 KOSMAN 2011, 42.  
205

 TAMTÉŽ, 43.  
206 HORÁK 2004, 602. 
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zvyky, kde se žena těšila značné vážnosti.207  Že toto vážné postavení zde přetrvávalo  

i v raném a vrcholném středověku, dokládají zachované právní předpisy, které jsou 

důkazem vysoké míry ekonomické nezávislosti žen na manželovi a právně zajištěná 

možnost spolurozhodování v otázkách správy majetku. Podle Elblonské knihy mohla 

mít žena dokonce vlastní příjmy z domácího hospodářství, které řídila.208 Výbava, 

kterou si žena přinášela do manželství, zůstávala jejím majetkem, který se během doby 

trvání manželství navyšoval. Ženě nadále připadalo věno (pl. posag), které nahrazovalo 

dědičný podíl na rodovém majetku. Peníze a nabyté nemovitosti (nikoliv dědičné 

statky) přecházely pod správu manžela, ale zůstávaly majetkem manželky. Manžel, 

pokud s nimi chtěl nakládat, je musel zajistit adekvátní zástavou z vlastního majetku. 

Vdovské věno (pl. wiano) zajišťovalo manželku v případě ovdovění. Skládalo se  

ze dvou částí. Část představoval její vlastní posag a druhou část majetek manžela  

ve stejné výši. Toto věno zajišťoval manžel a bylo dokládáno tzv. věnným listem. 

Správa příslušela manželovi s nutným souhlasem manželky. V případě, že žena zemřela 

první, celý její majetek dědily děti. V případě bezdětnosti manželství se wiano 

vyplácelo rodině manželky.  

Eventualitou k životu v manželství byl pro ženu vstup do církevního řádu. Od raného 

středověku existovalo několik různých druhů institucionalizovaného zajištění 

šlechtičen. V německé oblasti to byly tzv. Řádové domy, kde ženy neskládaly žádné 

sliby, nevzdávaly se majetku, avšak dostalo se jim zde výchovy a vzdělání. Místy tato 

instituce přetrvala až do konce středověku.209 Clunyjské kláštery ve Francii (např. 

Marcigny na Loiře) poskytovaly útočiště zvláště vdovám a ženám, jejichž muži 

vstoupili do clunyjského řádu.210 Od jedenáctého století převažují při zakládání 

ženských řeholních společenství náboženské motivy nad sociálně-společenskými. 

Vznikají tak tzv. Druhé řády většiny stávajících mužských řeholí. Řádovým kněžím 

příslušela povinnost duchovní péče o ženské konventy, které již nesly veškeré znaky 

zasvěceného života (časné a věčné sliby, klauzura apod.). Ženským klášterům 

přináležela od počátku významná role center vzdělanosti a mystiky; mnohé si zároveň 

podržely i svou funkci výchovné a vzdělávací instituce.211 

                                                
207 Srov. BERANOVÁ 2007, 141.  
208 TAMTÉŽ, 606. 
209 KRÜGEROVÁ 2007, 260. 
210

 TAMTÉŽ. 
211 Srov. TAMTÉŽ, 262. 
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Řád cisterciáků přichází do Polska mezi lety 1140-1153. Nové kláštery vznikají 

v Malopolsku (Jęndrzejów, Sulejów, Koprzywnica ad.), ve Velkopolsku (Ląd),  

v Pomoří (Oliwa) a ve Slezsku (Henryków, Lubiąż, Trzebnica). Kromě duchovní správy 

se klášterní komunity v duchu řádových stanov hojně věnovaly rovněž hospodářství. 

Přinášely tak s sebou i technický pokrok a rozšiřovaly mnohé znovuobjevované 

technologické postupy. Ve Wąchocku měli například cisterciáci huť na zpracování 

železné rudy.212 Tyto hospodářské činnosti vykonávali konvrši.213 V ženských klášterech 

byly hospodářské činnosti svěřeny správcům z řad konvršů či laiků. Ženy se zabývaly 

především ručními pracemi a literaturou. Vznikaly zde jak kvalitní opisy a iluminace 

duchovních spisů, tak i vlastní tvorba.214 

Život 

O životě blahoslavené Benigny se, kromě liturgických textů, nedochovaly žádné 

historické prameny. Pocházela pravděpodobně z rytířského rodu z Kujavska a někdy 

před rokem 1241 vstoupila do cisterciáckého kláštera ve slezské Trzebnici [52]. Klášter 

byl založen roku 1202 knížetem Jindřichem I. Bradatým na popud jeho ženy  

sv. Hedviky215. Jeho stavba trvala až do konce třicátých let 13. století pod vedením 

mistra Jakuba. Trzebnice je nejstarší ženský klášter ve Slezsku, který byl zároveň 

nejvýznamnějším střediskem duchovního, kulturního a hospodářského života. O vysoké 

kvalitě jeho zdejšího duchovního a intelektuálního zázemí svědčí i fakt, že se zdejší 

abatyší stala dcera sv. Hedviky Gertruda, pobývaly zde i české princezny Anežka 

Přemyslovna216 a její sestra Anna, která se později stala ženou Jindřicha Pobožného. 

Klášter byl zamýšlen i jako mauzoleum slezských Piastovců a po smrti sv. Hedviky se 

stal centrem jejího kultu.  

Během tatarského nájezdu roku 1241 se zdejší řeholnice evakuovaly do Vratislavi. 

Avšak i toto město bylo nájezdníky dobyto a vypleněno. Mezi oběťmi je jmenována  

                                                
212 RAJMAN 2004, 41. 
213 V cisterciáckém řádě označení laických bratří, bez kněžského svěcení. Od mnichů byli přísně 
odděleni. V klášteře měli vyhrazený vlastní prostor jak k bydlení, tak modlitbám. Zajišťovali chod 

kláštera, věnovali se řemeslům či zemědělství. Srov. KRÜGEROVÁ 2007, 166. 
214 Např. rozsáhlé dílo Hildegardy z Bingenu. 
215 Sv. Hedvika Slezská (1172/80-1243) pocházela ze bavorského šlechtického rodu Diessen-Andechs. 
Vychovávána byla v klášteře benediktinek v Kitzingen. V roce 1190 byla provdána za Jindřicha 

Bradatého. Kromě založení Třebnice iniciovala zbudování dalších dvaceti kostelů a klášterů. První 
zmínka o zázracích na její přímluvu po její smrti je z roku 1249. Pohřbena byla v Trzebnici, která se stala 
vyhledávaným poutním místem. Hedvika byla svatořečena papežem Klementem IV. v roce 1267 a stala 

se tak vzorem svatých žen ze šlechtických kruhů vynikajících v křesťanských ctnostech. TKADLČÍK 
1990,161-164.  
216 Anežka zde byla vychovávána svou tetou sv. Hedvikou v letech 1214-1217. SOUKUPOVÁ 1989, 29. 
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i cisterciačka Benigna, která zde podle tradice zahynula při obraně víry a panenské 

nevinnosti. 

Kult a ikonografie 

Postavení ženy ve středověké společnosti je značně rozporuplné. Na jedné straně je 

vnímána v duchu židovských tradic, které přejímá do své teologie i sv. Pavel  

(Ef 5 22-24) jako méněcenná,217 na druhé straně od dvanáctého století můžeme sledovat 

určitou změnu tohoto vnímání. Ačkoliv zůstává v rodině plně podřízena mužům  

(otci, bratrovi, manželovi), posílila její ekonomická úloha. Na venkově  

je plnohodnotnou pracovní silou, ve vyšší společnosti má na starosti výrobu textilií, 

hrajících v té době značnou roli hospodářskou i společenskou.218 V duchovní oblasti  

e žena na jedné straně chápána jako nástroj ďábelského pokušení a původkyně 

prvotního hříchu, zároveň však od 12. století dochází k mohutnému rozvoji 

mariánského kultu a záhy i kultů žen – světic.219 V civilní společnosti přestala být žena 

vnímána jako součást kořisti z válečné výpravy, ale je nyní opěvována trubadúrskou 

lyrikou a kurtoazní poezií. Ve frankofonním prostředí je spoluhrdinkou chanson  

de geste, v německé kulturní oblasti minesängu.220 Křesťanským ideálem se stává,  

na rozdíl od mnoha pohanských společností, panna.221 Svatý Pavel ve svých listech 

opakovaně vyzdvihuje život ve zdrženlivosti,222 navazuje tak na tradice Římské  

i židovské. Židovská tradice vychází z nařízení Zákona, který chránil čest dívek  

i provdaných žen a násilí na nich přísně trestal a to i smrtí. Římská společnost chovala 

panenství ve velké vážnosti, což dokládá jak kult bohyně Vesty, jejíž kněžky skládaly 

sliby čistoty, tak i samotný právní systém, který přísně trestal svévolné násilí na ženách. 

Napadení ženy bylo římským právem chápáno jako útok na jejího otce, poručníka  

či manžela (v případě otrokyně na jejího majitele) a bylo chápáno jako jednání proti 

Římským zásadám.223 Po staletí se připomíná příběh Lukrécie, která si raději sama vzala 

život, než aby žila zhanobena násilníkem Tarquiniem Sextem, či Verginie, kterou 

ubodal vlastní otec, aby nepadla do rukou konzula Apia Claudia.224  

Křesťanská tradice se k otázce smrti v případě znásilnění stavěla zdrženlivě.  

Svatý Augustin upozorňoval na otázku duševní viny, kdy spáchání sebevraždy by mohlo 

                                                
217 ,, Žena, praví zákon, je ve všem slabší než muž.“ Srov. JOSEPHUS FLAVIUS 2006, 88. 
218 LE GOFF 2005, 379. 
219 Např. kult Máří Magdalény ve Vézelay.  
220 Srov. VANĚK 2007, 81. 
221 Srov. BERANOVÁ 2000,141; Le GOFF 2005, 623. 
222 1Kor 7, 1;1Kor 7,26-34; Ef 5,3; Kol 3,5. 
223

 GARDNEROVÁ 2006, 62. 
224 Srov. Dt 22, 13-29; JOSEPHUS FLAVIUS 2006, 88. 
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být i smrtelným hříchem.225 Heroická obrana před zneužitím, která skončila smrtí oběti, 

však byla vždy předmětem úcty.  

Benigna je uctívána v řádu cisterciáků a jako blahoslavená katolické církve.  

Do konce 16. století byl kult zřejmě značně rozšířen, její zahrnutí mezi patrony Polska  

o tom svědčí. Její památka je uváděna v Hnězdenském misálu z roku 1555 a Římském 

misálu z roku 1577. Nejstarší zmínky nacházíme v breviáři włocławském. Když papež 

Urban VII vydal roku 1634 nařízení ohledně doložení starých kultů s tím, že nadále 

mohou trvat jen s povolením Apoštolské Stolice, nebyly potřebné doklady předloženy  

a kult tak zůstal pouze lokální, podmíněný souhlasem místního biskupa. Avšak ještě 

v 19. století můžeme její jméno nalézt v textech litanií ke všem svatým. V současnosti 

zůstává její kult udržován pouze lokálně v několika farnostech v Kujavsku  

a ve slezském Świbiu, kde je mučednici Benigně zasvěcena kaple ze 17. století. Ačkoliv 

není znám její hrob, jsou její relikvie chovány ve Vratislavi v katedrále sv. Jana Křtitele 

a v katedrále Nanebevzetí Panny Marie ve Włocławku. Další část ostatků blahoslavené 

mučednice byla v roce 2011 nalezena i ve Świbie.
 226 

Zdejší kapli nechal založit v roce 1669 Jiří Leonard hrabě Collona de Völs a je 

zasvěcená svaté Benigně. Zajímavé je, že farní kronika ji označuje za svatou, kdežto 

ostatní prameny hovoří o Benigně jako o blahoslavené.227 Kaple byla vysvěcena  

4. února 1671 se souhlasem biskupa Sebastiana Roztockého. S kaplí byla spojena 

fundace sta florénů a funkce stálého kaplana, které přetrvaly až do roku 1792.228 Kaple 

je zbudovaná z lomového kamene, doplněného omítnutým cihlovým zdivem. 

Jednolodní stavba se zvýšenou lodí je ukončena polygonálním kněžištěm. Jednouchý 

interiér je členěn pilastry. Prostoru dominuje vyřezávaný barokní hlavní oltář,  

který pochází z roku 1669 a byl několikrát restaurován (1795 a 1900). Původně byl 

zasvěcen Panně Marii, dnes je na něm umístěn obraz bl. Benigny [53] v polygonálním 

zlaceném rámu. V prvním plánu se nachází stojící postava světice v bílém rouchu  

a červeném plášti sepnutém pod krkem klenotem. V rukou zkřížených před tělem drží 

palmovou ratolest. Na hlavě má královskou korunu. V druhém plánu se v krajině 

nachází kostel. Na predelle oltáře je umístěna olejomalba na dřevě ze sedmnáctého 

                                                
225 Srov. De civitate dei 
226 http://www.swibie.com/kaplica.htm., vyhledáno 20.2. 2013. 
227 V této souvislosti lze uvažovat, zda se fundace ze sedmnáctého století nevztahovala k raně křesťanské 
mučednici Benigně (†449), jako je tomu v případě kláštera augustiniánů v Zaječově. 
228 Zygfryd Pluta: http://swibie.com/kaplica.htm 
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století s výjevem Poslední večeře Páně. Nad samotným oltářním retáblem je zavěšen 

obraz Čenstochovské madony. 

Dalším vyobrazení se nachází v samotné Trzebnici. Mučednice je na obraze z 18. století 

zobrazena s palmou a provazem vinoucím se kolem levé ruky, v níž drží šípy (poukaz 

na její smrt z rukou tatarů). Benigna je prostovlasá, oděna v bohatý šat s rudou draperií 

]54]. 

Liturgická památka blahoslavené Benigny se dnes připomíná 20. června.  
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52. Kostel sv. Hedviky v Trzebnici 

 

 
53. Bl. Benigna, oltářní obraz v kapli bl. Benigny ve Świbiu, Świbie. 

 

 
54. Blahoslavená Benigna, 18. století, Trzebnice. 
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3.6. Bl. Mučedníci Sandoměřští 

Epocha 

V první polovině třináctého století dochází k vyvrcholení papežské moci v podobě 

vlády papeže Inocence III. (1198-1216). Jeho pontifikát završil snahy gregoriánské 

reformy.229 Kromě univerzálního rozměru papežství se v této době upevnilo postavení 

církve v jednotlivých oblastech křesťanské Evropy.  

V Polsku, byť v tomto období politicky rozdrobeném, se tato tendence projevila 

rozšířením farní sítě, budováním nových chrámů ve městech a zakládaní rozsáhlých 

klášterních komplexů, které výrazně přetvářejí vzhled venkova.230  Nová i stávající farní 

centra ve městech a kláštery se stávají skutečnými ohnisky vzdělanosti a kultury.  

Ve třicátých letech přicházejí na polské území nové mendikantské řády a rychle si 

získávají podporu a úctu obyvatel. Františkáni, kteří sem přišli z Čech, založili do roku 

1272 dvacet jedna klášterů.231 Nově vzniklé konventy přináležely k saské řádové 

provincii. Řád bratří kazatelů přišel ve druhé čtvrtině 13. století. Dominikáni se rychle 

usadili ve všech významných městech. 

Cílem řádu, jak zamýšlel jeho zakladatel sv. Dominik232, byla především kazatelská 

činnost, která měla poučovat nejširší vrstvy lidu. Tato potřeba byla zvláště aktuální 

v kontextu lidových herezí. Proto byl u Dominikánů kladen zvláštní důraz na teologické 

vzdělání. Inocenc III. stanovil jako podmínku vzniku nového řádu přijetí augustiniánské 

řehole; definitivně byl řád potvrzen papežem Honoriem III. roku 1216. V čele 

kazatelského řádu stál volený generál. Řád se dělil na provincie, v jejichž čele byli 

volení provinciálové, jejichž stálé poradní orgány tvořili tzv. definitoři – volení zástupci 

řeholníků. Vizitátoři pak měli za úkol vizitace jednotlivých konventů. Kromě vzdělání 

se stali Dominikáni horlivými šiřiteli mariánské úcty. Kazatelská činnost řádu byla též 

úzce spjata s misiemi k nevěřícím.   

Do Polska přicházejí Dominikáni v roce 1222 nebo 1223. První konvent vzniká 

v Krakově. Další společenství vznikla v Gdaňsku, Vratislavi, Płocku a Sandoměři.  

                                                
229 FRANZEN 2006, 196-197. 
230 Srov. KOSMAN 2011, 44. 
231 TAMTÉŽ, 45. 
232 Dominik Guzmán se narodil ve šlechtické rodině v Kastilii roku 1170. Studoval teologii a v roce 

1195 vstoupil do kláštera řeholních kanovníků v Osmě, kde vedl kontemplativní život. Mezi lety 1203-4 

se při pobytu v jižní Francii setkal s albigenskou herezí a uvědomil si nutnost katecheze bezprostředně 
mezi prostým lidem. Prvním počinem vznikajícího společenství lidových kazatelů bylo založení ženského 
kláštera v Prouille. KADLEC 1993, 195. 
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Druhý tatarský vpád na polské území postihl hlavně jihovýchod Polska. Nájezdníci  

pod vedením Burundaj - chána pronikli do země v okolí města Chełm, zpustošili 

Lublinsko, u Zawichostu překročili Vislu a oblehli Sandoměř. Jejich útok  

se pak rozdělil – na severozápad, kde došli až k Sulejowu a na jihozápad,  

kde se zastavili u Bytomi. Jeden z oddílů vpadl i do Opolského knížectví. Na jaře 1260 

se přes Halič vrátili zpět do stepí u Volhy.233  Tento vpád nebyl tak zničující jako nájezd 

z roku 1241 a postihl více Ruská knížectví a Uhry.  

Tatarské vpády na polské území byly katastrofickým jevem, který poznamenal 

hospodářství a kulturu a měl určující vliv na celou tuto epochu.  

Život 

O okolnostech obléhání a následného vyvraždění Sandoměře tatarskými nájezdníky  

se dozvídáme v Haličsko-volyňském letopise. Autor detailně popisuje průběh útoku  

na město, které se čtyři dny bránilo, a zoufalství obyvatel, kteří neměli naději, že se jim 

dostane odněkud pomoci. Poté co byly prolomeny hradby, byl dobyt knížecí hrad  

a město vypáleno. Autor vyzdvihuje obětavou službu městského kléru v době této krize:  

„Druhého dne opati s kněžími a jáhny shromáždili všechen klérus, odsloužili mši, začali 

přijímat nejprve sami, pak šlechtici s ženami a dětmi, všichni od malých po velké. Pak 

se lidé začali zpovídat – někdo u opatů, někdo u kněží a jáhnů, neboť ve městě bylo 

veliké množství obyvatel.“ Dojemný popis beznaděje sandoměřských obyvatel a jejich 

krutý osud líčí pak následovně: „ Na to vyšli z města s kříži, svícemi a kadidelnicemi, šli 

šlechtici se šlechtičnami, oděni ve svatebních rouchách, a sluhové před nimi nesli jejich 

děti. Všichni velmi plakali a naříkali, muži oplakávali své družky, matky své děti, bratr 

bratra a nebyl nikdo, kdo by je politoval. (…) Tataři je vyhnali z města do nivy Visly, 

kde je dva dny drželi a pak začali zabíjet všechny osoby mužského i ženského pohlaví, 

takže z nich nezůstal naživu ani jediný.“234 Mezi zavražděnými byli i převor Sadok  

a čtyřicet osm bratrů dominikánů.  

O dětství a mládí převora není nic známo. Pravděpodobně pocházel z polského rodu, 

usedlého v Uhrách. Po vstupu do řádu dominikánů pobýval v Boloni, kde vznikla první 

generální kapitula řádu. První dokument zmiňující jeho jméno pochází z roku 1221. 

Sadok je zde uváděn jako jeden ze čtyř dominikánů, vyslaných přímo sv. Dominikem 

do Uher, aby zde založil novou provincii. Později je zmiňován jako převor konventu 

v Záhřebu. V následujících letech byl vyslán jako misionář ke Kumánům na uherském 

                                                
233

 SAMSONOWICZ 2007, 80. 
234 Haličsko-volyňský letopis 2010, 105-106. 
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území, v Moldavsku a Valašsku. Není známo, kdy přesně se odebral do Sandoměře,  

ale je jisté, že zde působil na konci padesátých let třináctého století. Jeho přeložení  

do Polska mohlo souviset s dřívějšími nájezdy Tatarů na kumánská území,  

při nichž údajně zahynuli někteří jeho druhové.235 Na přelomu roku 1259/60, kdy Tataři 

dobyli Sandoměř, byli Sadok a čtyřicet osm jeho spolubratrů zavražděni v kostele  

sv. Jakuba.  

Kult a ikonografie 

Kult sandoměřských mučedníků měl od počátku spíše lokální charakter.236  

Do Říma byla však těsně po tragických událostech vyslána žádost o povolení místní 

úcty a zároveň započetí beatifikačního procesu. Papež Bonifác VIII. udělil v roce 1295 

třísetleté odpustky těm poutníkům, kteří v den svátku (2.6) mučedníků navštíví 

sandoměřský kolegiátní chrám.237 Od 16. století se jejich liturgická památka připomínala 

13. května a později byla posunuta na 28. května. Dnes se opět slaví 2. června. 

Kanonizační proces byl zahájen v sedmnáctém století, avšak nebyly splněny stanovené 

podmínky – nebylo známo přesné místo uložení jejich ostatků.238 Na základě předložení 

důkazů o nepřetržitosti kultu rozšířil Pius VII. roku 1807 jejich úctu na celou církev. 

Polská dominikánská provincie slaví památku Sandoměřských mučedníků jako 

svátek.239   

Z historických pramenů zmiňují Sandoměřské mučedníky Jan Długosz († 1480)  

a Abraham Bzowski († 1637). Masakru v Sandoměři se kromě Haličsko-volyňského 

letopisu (13. století) věnuje i Kronika Velkopolská, připisovaná Jankovi z Czarnkowa 

(†1387).240 Długosz píše o vypálení dominikánského kláštera a vypráví legendu,  

že během vraždění zpívali řeholníci Salve Regina. Jiná legenda uvádí, že zpívali 

Bogurodzicu. Zřejmě z patnáctého století pocházejí dvě náboženské skladby – tzv. 

Písně Sandoměřana.241 V první se na pozadí pašijového rozjímání o posledních slovech 

Krista na kříži odehrává moralitní příběh rouhajícího se hráče v kostky, druhá varuje 

před božím hněvem, který dopadá na hříšná města, autor při tom uvádí biblické  

                                                
235 www.rodzina.dominikanie.pl, vyhledáno 17. 6. 2013. 
236Jejich kult byl v rámci celé církve zastíněn dalšími polskými dominikány Jackem Odrowążem 
(kanonizován 1594) a bl .Česlavem (blahořečen 1713). 
237

 KOSMAN 2011, 44. 
238 V šedesátých letech byly v okolí kostela sv. Jakuba prováděny archeologické výzkumy, které ohladily 

masový hrob s třemi sty třiceti kostrami. Další nalezené předměty dokládají, že naleziště pochází 
z poloviny 13. století a je tedy možné, že jsou mezi nalezenými kosterními pozůstatky i ostatky bl. 
Sadoka a jeho druhů. www.brewiarz.katolik.pl, vyhledáno 17.6.2013. 
239 V den svátku mohou nosit červené pásy. 
240

 KREJČÍ 1953, 25. 
241 TAMTÉŽ. 
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i antické příklady a popisuje zničení města Sandoměře Tatary v roce 1259. Abraham 

Bzowski, který zřejmě vycházel ze starších, dnes neznámých pramenů, vyjmenovává 

všech 49 mučedníků i s jejich postavením a připojuje legendu, podle níž v předvečer 

přepadu uviděl bratr, který četl výčet památek světců, připadajících na následující den, 

v textu též jména bl. Sadoka a jeho druhů mučedníků.242  

První kaple jim zasvěcená, s obrazem mučedníků na hlavním oltáři, byla zbudována 

při kostele sv. Jakuba v Sandoměři již ve 14. století. Na počátku sedmnáctého století 

byla přebudována po vzoru Zikmundovské kaple v pozdně renesančním stylu. Barokní 

oltář pochází z roku 1642. Nachází se zde obraz Karla de Prevost se scénou vraždění 

řeholníků [55]. Scéna je situována do nezřetelného chrámového prostoru s oltářem  

na pozadí. Na levé straně se nachází hudební oratoř s drobnou postavou. Mohlo by se 

jednat o donátora kaple, Teofila Szembeka z Reichenbachu. Nad zabíjenými řeholníky 

se vznáší andílek, kolem něj se snášejí vavřínové věnce a palmové ratolesti. Místo 

Tatarů však jsou zde jako útočníci zobrazeni Kozáci a Sedmihraďané v typickém oděvu, 

což je dokladem soudobé politické aktualizace dřívější události. Druhý typ zobrazení 

Sandoměřských mučedníků představuje obraz téhož autora, který je v podstatě ilustrací 

legendy zaznamenané Bzowským [56]. Mučedníci s palmovými ratolestmi v rukou, 

v čele s převorem, který je hieraticky zdůrazněn, jsou shromážděni v iluzivním 

chrámovém interiéru. Bl. Sadok drží v jedné ruce otevřenou knihu a druhé palmovou 

ratolest jako ostatní. Nad nimi se otevírá nebe a na oblacích se snášejí andílci s věnci a 

ratolestmi. V druhém plánu na pravé straně je zobrazena scéna z legendy, kdy jsou 

v kapitule čtena jména světců pro následující den. 

I přes nalezení jejich ostatků, je současné době jejich kult jen regionální, omezený  

na Sandoměřsko a Řád bratří kazatelů.  

                                                
242

 Srov. KREJČÍ 1953, 39. 
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55. Mučednictví sudoměřských dominikánů, Karol de Prevost, 17. století, kaple bl. Sadoka  

a druhů v kostele sv. Jakuba, Sandomierz.  

 

 
56. Mučedníci sudoměřští, Karol de Prevost, 17. století, kostel sv. Jakuba, Sandomierz. 
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3.7. Sv. Josafat Kuncewicz 

Epocha 

Velkoknížectví Litevské, nejrozlehlejší stát středověké Evropy, zůstalo nejdéle 

z evropských zemí pohanské. Ačkoli první historicky doložený vládce Litvy Mindaugas 

(Mendog, Mindove) přijal křesťanství a svěřil zemi pod ochranu Svaté stolice, většina 

obyvatel zůstala pohanská a sám velkokníže nakonec odpadl zpět k pohanství. Přestože 

již za vlády Gedymina (děda Vladislava Jagella) byla na Litvě svobodně hlásána 

křesťanská víra, i když bez většího ohlasu, byla Litva obecně považována za zemi 

pohanů. Velký odpor Litevců vůči křesťanské víře lze přičítat samotným misionářům, 

zejména z řad Řádu německých rytířů. Velký kníže Gedymin v roce 1324 oponoval 

papežským legátům: „(…) Co mówicie mi o chrześcianach? Gdzież znadują się większe 

niesprawiedliwości, większe okrucieństwa i gwałty, bezeceństwo i rozbój, jak nie  

u ludzi chrześcian i szczególnie między tymi, którzy widzą się najpobożniejsi, 

mianowicie u Krzyżaków, którzy czynią wszystko zło.“243 Reagoval tak na křížovou 

výpravu, kterou po roce 1318, po krachu jednání s Vladislavem Lokýtkem, 

zorganizoval Řád na Litvu za podpory významných evropských panovníků a hojné 

účasti světských hostů. Křížová výprava přerostla ve sto let trvající válečný konflikt, 

který se na obou stranách vyznačoval mimořádnou bezohledností a krutostí.  

Definitivní christianizace Litvy je spojena se jménem Vladislava Jagella [57]. Po smrti 

Kazimíra III. Velikého z rodu Piastovců, a krátkém období vlády Ludvíka Uherského 

v Polsku, se Jagello stal zakladatelem nové vládnoucí dynastie a zároveň i nového 

státního útvaru – Polsko-litevské unie. Stalo se tak jeho sňatkem s dcerou Ludvíka 

Uherského Jadwigou a uzavřením tzv. Krevské unie.244  

Po období tzv. zlatého věku za vlády posledních jagellonských panovníků, Zikmunda I. 

Starého (†1548) a jeho syna Zikmunda II. Augusta († 1572), kdy se z Rzeczypospolité 

stal největší křesťanský stát v Evropě (až 990 000 km
2
), dochází v sedmnáctém století  

k jejímu postupnému hospodářskému i politickému úpadku, jehož příčinou byly jak 

mezinárodní konflikty, tak i časté domácí spory a nepokoje, které ve čtyřicátých letech 

vyústily až v domácí válku na Ukrajině.  

                                                
243

 RAJMAN, 2008, 144. 
244

 Tímto aktem se mimo jiné zavázal, že se nechá pokřtít i s poddanými, získá zpět ztracená území  
a připojí k Polsku Litvu. 
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Spojení Polského království a Velkoknížectví litevského lublinskou unií roku 1569,245 

vedlo k nutnosti úpravy právního systému. Již Nieszawská statuta246 a konstituce  

Nihil Novi247omezovaly královské pravomoci. Tento trend vyvrcholil přijetím  

tzv. Jindřichovských článků (Artykuły henrykowskie) v roce 1573, které se staly 

základem právního systému Rzeczypospolité Obojga Narodów. V nich byly stanoveny 

podmínky volby a závazky budoucího panovníka.248 

Postavení krále v obecném povědomí charakterizuje termín primus inter pares.249 

Stanislav Orzechowski charakterizuje poslání panovníka takto: „Co váš král vykonává, 

provádí a dokonce prohlašuje, pochází pouze od vás (…) král, jehož moc stojí nad vámi, 

jenž se ale králem nerodí, nýbrž je vámi jmenován, užívá meč, který jste mu svěřili, 

pouze na vaše znamení a týmž mečem vás drží v řádu, aby se vaše svoboda nezvrhla ve 

svévoli.“250 

Po takřka epizodické vládě Jindřicha z Valois (21.2. -18/19.6. 1574), nastoupil na 

polský trůn Štěpán Bathory (1576-1586) [58], manžel Anny Jagellonské [59] 

(sestra Zikmunda II. Augusta). Za jeho vlády byla ustavena tzv. Varšavská 

konfederace251, jejímž výsledkem byla ustanovení, upravující vztahy mezi křesťanskými 

vyznáními ve státě a zajišťující šlechtě náboženskou svobodu [60].  

Po smrti Štěpána Bathoryho nastupuje na polský trůn dynastie Vasovců, jejíž vláda 

potrvá příštích osmdesát jedna let (od roku 1587 do roku 1668). Zikmund III. Vasa byl 

synem Jana III. Vasy a Kateřiny Jagellonské (dcery Zikmunda I. Starého a Bony 

Sforzy) a jako zvolený král polský a velký kníže litevský vládl od roku 1587-1632.  

Za jeho panování bylo roku 1596 přesunuto centrum vlády z Krakova do Varšavy.252  

Jeho zahraniční politika se obracela především na severovýchod, neboť usiloval  

o nadvládu nad Baltem. Po smrti Ivana Hrozného se na přelomu 16. a 17. století  zrodila 

                                                
245 Reálná unie nahradila dosavadní personální unii. Srov. HORÁK 2004. 
246Vydání Nieszawských statut (1454) Kazimírem IV. přeměnilo dosud stavovskou monarchii  

na šlechtickou republiku při zachování monarchické státní formy. TAMTÉŽ, 610. 
247 Konstituce Nihil Novi potvrzená Sněmem roku 1505 zrovnoprávnila postavení poslanců a senátorů.  
To přispívalo k vytvoření představy společenské jednoty celého šlechtického stavu.  
248 Král bez souhlasu Sněmu nesměl uzavřít sňatek, svolávat obecnou hotovost, opustit zemi, dále se 
zříkal dědičnosti trůnu a zavazoval se ke svolání Sněmu každé dva roky. Šlechta pak získala právo  
na odpor v případě porušení některého ze závazků. Srov. HORÁK 2004.  
249 KVĚTINA 2011, 36. 
250 TAMTÉŽ, 37. 
251 Konvokační sněm přijal usnesení Varšavské konfederace v lednu 1573.  
252 I dřívější významná centra spojená s panovnickou mocí – Hnězdno a Krakov si však zachovala značná 

– především duchovní- privilegia. Hnězdno zůstalo sídlem primase polského (na něhož v období 
interregna přecházela část panovnických povinností) a katedrála v Krakově byla i nadále korunovačním 
chrámem.  
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myšlenka personální unie mezi Polsko-litevským státem a Moskvou.253  

Po smrti posledního Rurikovce Fjodora se rozpoutal boj o carský trůn,  

kde se Rzeczpospolita angažovala podporou tzv. Lžidimitrijů (první Dimitrij – Grigorij 

Otrepjev – byl manželem Maryny Mniszchówny, dcery sandoměřského vojevody 

Jerzyho Mniszcha). Vasilij Šujskij vyjednával se Zikmundem III. [61] i s švédským 

panovníkem Karlem IX., který využil zmatků kolem Lžidimitrijů a domácího povstání 

polské šlechty (1605-1609) a obsadil Infanty. Polská armáda, pod velením polního 

hetmana Stanislava Żółkiewského, porazila u Smolenska rusko-švédskou alianci. 

Zikmund III. sice carskou korunu, po níž toužil, nezískal, avšak po uzavření příměří 

v roce 1618 se Polsku vrátila rozsáhlá území na východě, ztracená za vlády Zikmunda I. 

Starého.254 Obyvatelstvo těchto území (Smolensko, Černihovsko a Severská země) bylo 

převážně pravoslavné. V roce 1596 byla uzavřena Brestská unie jako pokus o 

sjednocení pravoslavné a latinské církve. 

V druhé polovině šestnáctého století přichází i do Polska různá reformační hnutí. Jako 

první se k reformaci přihlásila pruská města. Zde se obyvatelstvo, složené převážně 

z německého živlu, obrátilo především k luteránství. V Malopolsku a na Litvě  

se rozšířil kalvinismus. Šlechtické svobody umožňovaly jejich nositelům poskytovat  

na jejich panstvích ochranu osobám různého vyznání.255 Reformace se v Polsku ovšem 

dotkla jen poměrně úzké skupiny osob. Podstatná většina obyvatelstva se i nadále 

hlásila k převládajícím vyznáním – katolickému a pravoslavnému. V Polsku nedošlo,  

na rozdíl od ostatních evropských zemí, k výraznějším náboženským nepokojům mezi 

katolíky a protestanty. Již Zikmund II. August se stavěl ke konfesní otázce velice 

tolerantně.  

Protestantismus se výrazněji nerozšířil a mnozí zástupci magnátských rodů se záhy 

vrátili do lůna katolické církve. Když došlo v polovině 17. století k obsazení většiny 

země luteránskými Švédy, stalo se katolictví, zvláště po hrdinné obraně Jasné hory, 

synonymem pro vlastenectví, a klášter a kostel v Čenstochové polskou národní svatyní. 

Jednou z nejvýznamnějších osobností doby reformační a restaurační256 byl Piotr Skarga 

SJ. Narodil se roku 1536. V letech 1552-1555 studoval na Krakovské akademii. 

Kněžské svěcení přijal ve Lvově v roce 1564. Stal se kanovníkem a kazatelem  

                                                
253 Autory koncepce byli Jan Zamoyski, Krzysztof Piorun Radziwiłł a Lew Sapieha. Kromě společné 
zahraniční politiky, loďstva, financí a vojska měl být urovnán vztah obou hlavních náboženství. KOSMAN 

2011, 143. 
254 TAMTÉŽ, 144. 
255

 Rafael Leszczyński poskytoval v Leszně útočiště Jednotě bratrské včetně J. A. Komenského. 
256 Srov. KADLEC 1993, 332. 
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při katedrále sv. Jana ve Varšavě. Od roku 1569 pobýval několik let v Římě,  

kde vstoupil do Jezuitského řádu. Po návratu do vlasti se stal dvorním kazatelem 

Zikmunda III. Vasy[62]. Byl uznávaným teologem a spisovatelem. Na polském území 

založil několik jezuitských kolejí, například v Połocku, Rize a Dopartě.  

Byl významným morálním teologem své doby, rovněž se staral o chudé. Jeho výrazná 

vlastenecká činnost byla inspirací i pro umělce pozdějších staletí (Mickiewicz, Norwid, 

Matejko).257 

Právě z okruhu teologů kolem Skargy vyšla myšlenka na sjednocení pravoslavné  

a římskokatolické církve v rámci Rzeczypospolité. Papež Klement VIII.258 bulou 

Magnus Deus et mirabilis přijal do římské církve kyjevského metropolitu a ostatní 

biskupy.259 Došlo tak k faktickému sloučení pravoslavné církevní organizace, především 

na Litvě a Ukrajině, s katolickou církví, a to na sněmu v Brestu Litevském v roce 1596. 

Pravoslavní duchovní uznali papeže za hlavu církve a katolická dogmata; zůstal jim 

ponechán byzantsko-slovanský ritus a kněžské manželství. Brestská unie však nebyla 

přijata bezvýhradně všemi duchovními pravoslavné církve a jejich větší část ji odmítla  

i z obavy z růstu polských vlivů.  

Unie měla od počátku rovněž politický rozměr. Za častých ozbrojených konfliktů  

mezi Ruskem a Polsko-litevským státem bylo Pravoslaví mezi obyvatelstvem Ruska, 

Ukrajiny a dnešního Běloruska chápáno jako projev odporu proti rozpínavosti polské 

magnaterie a přistoupení k Unii bylo fakticky chápáno jako zrada a kolaborace. 

Konflikty, odehrávající ve vysoké politice, se odrážely i v běžném životě. Z tohoto 

důvodu docházelo mezi pravoslavnými a uniáty k mnoha střetům, zvláště  

v už tak značně výbušném prostředí podél východních hranic Rzeczypospolité. Velice 

vyhrocená situace byla na Litvě v okolí Vilna a Połocku. 

Život 

Jan Kuncewicz se narodil ve Volodymyru Volyňském v roce 1585 v pravoslavné 

kupecké rodině. Kolem roku 1596 odešel do Vilna, kde přišel poprvé do styku s nově 

vzniklou Unií a pod vlivem jezuitů se rozhodl přestoupit k uniátům. V roce 1604 

vstoupil do řádu Baziliánů260 a přijal jméno Josafat.261 Záhy však Trojický monastýr  

                                                
257 Jeho modlitba za vlast je dodnes součástí většiny modlitebních knih. 
258 Klement VIII. zastával apoštolský úřad v letech 1592 – 1605. 
259 SMÉKAL 2006, 354. 
260

 Ordo sancti Basilii Magni (OSBM)- Чин святого Василия Великого- Řád svatého Basila Velkého, 
jehož původ je spojen se svatým Basilem Velkým (329-379) představuje jediný monistický řád  
ve Východní církvi. Mniši a mnišky žijí dle pravidel sestavených Basilem Velkým a Řehořem 
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ve Vilně opustil a usadil se v opuštěném monastýru sv. Ducha jako poustevník.  

V roce 1609 přijal kněžské svěcení. V této době také došlo k prvním konfliktům mezi 

uniatskou komunitou ze svatodušského monastýru, která se zde kolem Kuncewicze 

shromáždila, a pravoslavným obyvatelstvem. V roce 1614 se Josafat vrátil  

do trojického kláštera, kde byl jmenován archimandritou. Roku 1617 byl ustanoven 

biskupem ve Vilně a o rok později arcibiskupem v Połocku. Jako arcibiskup połocký  

nadále prosazoval myšlenky unie a duchovní a mravní obnovu ve své arcidiecézi. Jeho 

spisy, zejména Katechizm a Reguły dla kapłanow, byly značně rozšířeny.262 

Avšak ohniskem jeho činnosti byla kázání, neboť byl přesvědčivým rétorem.  

H. Fros uvádí, že byl svými současníky nazýván ,,dušechvat“ nebo ,,bič na rozkolníky“, 

protože mnohé své posluchače dokázal získávat pro Unii.263 

Josafatovu volbu arcibiskupem část pravoslavného obyvatelstva a duchovenstva 

nepřijala a zvolila vzdorobiskupem pravoslavného metropolitu Meletije Smotrického. 

Konflikt narost do té míry, že musel zasáhnout polský král Zikmund III. Na podporu 

Josafata byl vydán dekret, jenž vyvolal masové nepokoje, které muselo potlačit vojsko. 

Kuncewicz se však stavěl proti potrestání vůdců vzbouřenců. Stále napjatou situaci 

neuklidnila ani jeho cesta na Vitebsko v roce 1623. Když se během této vizitační cesty 

12. listopadu 1623 vracel z chrámu do svého obydlí, byl přepaden davem a ubit sekerou. 

Jeho tělo poté vláčeli ulicemi a svrhli do řeky Dviny. Po několika dnech byly jeho 

ostatky nalezeny, po devět dní vystaveny v  kostele a následně pohřbeny.264  

 

Kult a ikonografie 

Svatý Josafat Kuncewicz je nazýván apoštolem sjednocení,265 neboť po celý svůj život 

usiloval o sjednocení Římské církve a Pravoslaví. Je patronem Ukrajiny. Jeho relikvie, 

zprvu uchovávané v Połocku, byly roku 1653 přeneseny, aby nedošlo k jejich 

znesvěcení během polsko-ruského konfliktu. Několik let byly stěhovány a ukrývány na 

různých místech Rzeczypospolité. O třináct let později se vrátily do Połocku. Již v roce 

1705 ale muselo být jeho tělo znovu přemístěno, tentokrát na panství Radziwiłłů v Bělé 

Podleské (Biała Podlaska), kde se nalézalo duchovní centrum Unie. Po zrušení zdejšího 

                                                                                                                                          
Naziánským v šedesátých letech 4. století. Kromě modlitby a fyzické práce kladl důraz rovněž na duševní 

činnost a poznání.  
261 TARZIA 2010, 203.  
262 TAMTÉŽ. 
263

 HOŁODOK 2009. 
264

 www.tisk.cirkev.cz, vyhledáno 7. 3.2013. 
265 Takto jej označil papež Jan Pavel II. 
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baziliánského monastýru byla rakev s Kuncewiczovými ostatky zazděna v podzemí, kde 

zůstala až do roku 1916. V tomto roce byly jeho ostatky vyzdviženy a převezeny 

nejprve do Vídně a odtud po II. světové válce do Říma, kde spočinuly v bazilice svatého 

Petra pod oltářem Basila Velkého. Zde jsou uloženy dodnes.266 

Uctíván je jako mučedník současné Řeckokatolické církve. Jeho kult začal být šířen 

krátce po jeho mučednické smrti především prostřednictvím baziliánských monastýrů. 

Kromě uniátů byl ctěn i katolíky. Osobní charisma sv. Josafata Kuncewicze,  

které mu podmaňovalo davy, se opíralo o dva základní pilíře. Především to byla askeze 

v duchu tradice byzantského mnišství, která se těšila mezi lidovými vrstvami velké úctě 

a dále jeho argumentace ve prospěch Unie, která se opírala o domácí kořeny a prameny, 

nikoli o apologetiku západních teologů, jakým byl např. i Piotr Skarga.
267

 O jeho 

beatifikaci se ve shodě se Sejmem staral osobně i král Vladislav IV. Blahořečen byl 

papežem Urbanem VIII. v roce 1643 a svatořečen Piem IX. v roce 1867. 

V době lednového povstání v roce 1831 byl provolán jeho patronem a již tehdy byl 

vzýván jako jeden z hlavních patronů Polska.268 V dnešní době je především 

vyzdvihována jeho snaha o mírové soužití mezi křesťany Západního a Východního ritu 

a sjednocení obou církví.   

V Římskokatolické církvi připadá jeho liturgická památka na 12. listopadu. 

Ikonografie sv. Josafata představuje jako zralého muže s plnovousem v mnišském 

rouchu či s odznaky biskupské hodnosti. Jeho atributem je sekera, nůž a palmová 

ratolest.269 V duchu východní tradice je zobrazován především na ikonách [63].  

Zde je zpodobňován jako žehnající arcibiskup či opat na zlaceném pozadí s palmou 

nebo berlou. V západní tradici jsou zobrazovány narativní scény (Kázání Josafata 

Kuncewicze zachytil na grafickém listu I. Repin 1893 [64]) či jeho mučednická smrt  

(Umučení sv. Josafata Kuncewicze od Józefa Simmlera 1861[65]).   

                                                
266

 HOŁODOK 2009 
267 Srov. www.grekat.stalwol.pl, vyhledáno 7.3. 2023. 
268

 TAMTÉŽ. 
269

 TARZIA 2010, 203. 
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57. Křest Litvy, Jan Matejko, olej na plátně, 60x115,5, 1889, Zamek królewski w Warszawie, Warszawa. 

 

 
58. Sztefan Bathory, Marcin Kober, olej na plátně, 226x122, 1583, klášter Księży Misjonarzy w 

Krakowie, Kraków. 
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59. Anna Jagellonská, Marcin Kober, olej na plátně, 137x99, po roce 1586, Zamek królewski  

w Warszawie, Warszawa. 

 

 
60. Akt Varšavské konfederace opatřený 206 pečetěmi jeho signatářů, pergamen, 1573, Archiwum 

Główne Akt dawnych, Sbiór dokumentów pergaminowych, sign. 4467, Warszawa. 
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61. Carové Šujští před Zikmundem III. Vasou, neznámý autor podle Tomasze Dolabelly, olej na plátně, 

340x340, před rokem 1650, Lvivskij Istoričnij Muzej, Lviv. 

 

 
62. Kázání Piotra Skargi, Jan Matejko, olej na plátně, 224x397, 1863-1864, Muzeum Narodowe  

w Warszawie, Warszawa.  
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63. Josafat Kuncewicz, anonymní umělec, ikona 17. století. 

 

 

 

 
64. Kázání Josafata Kuncewicze na Bílé Rusi, Ilja Repin, grafika na papíře, 29x40, 1893, Vitebskij 

Chudožestvennyj Muzej, Vitebsk. 
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65. Smrt Josafata Kuncewicze, Józef Simmler, olej na plátně, 1861, kostel Narození Panny Marie, Biała 

Podlaska. 
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3.8. Sv. Andrzej Bobola 

Epocha 

Rozsáhlé svobody šlechty, na úkor centrální královské moci, dosáhly nejvyšší míry 

právě v polovině 17. století. Literatura hovoří o tomto období jako oligarchii magnátů. 

Příznačným pro toto období je užívání tzv. Libera veta.
270

 Zásada jednomyslného 

přijímání usnesení, navíc s možností okamžitého ukončení jednání Sněmu, 

znemožňovala uskutečňování potřebných reforem navrhovaných již Zikmundem III.,  

a nakonec vedla ke klientelismu a prosazování soukromých zájmů magnátů.
271

   

Právě v decentralizaci moci a neschopnosti Sněmu rozhodovat ve státních záležitostech 

je již tradičně spatřována hlavní příčina pozdější ztráty suverenity polského státu.  

Zadněperská oblast byla pod stálým ohrožením ze strany Krymského chanátu i přímo 

Osmanské říše, která ovládala větší část Uher a severní část pobřeží Černého moře 

kolem ústí Donu. Toto vědomí permanentního islámského nebezpečí vedlo k eskalaci 

napětí ve společnosti a často i velmi banální záminka mohla vyvolat ozbrojený 

konfliktu.  

Na území Ukrajiny se rozkládala obrovská latifundia magnátů, která představovala 

vlastní stát ve státě. Šlechta, využívající slabost královské moci, si zde vydržovala 

vlastní dvůr i vojsko a tvrdě prosazovala vlastní právo a politiku, včetně obchodních 

zájmů a vlastních daní.
272

 

Trvalý problém v této oblasti Ukrajiny představovalo Záporoží ovládané Kozáky. 

Kozáctvo tvořily zpočátku nezávislé loupeživé tlupy chudiny a uprchlých nevolníků jak 

z carského Ruska, tak z polských latifundií. Koncem 16. století se tyto skupiny začínají 

vojensky organizovat a na Dněperských ostrovech vzniká Záporožská Síč. Vojenské 

bratrstvo se organizovalo do tzv. košů s košovým atamanem v čele. Koš se rozděloval 

na jednotlivé kureně vedené  kureňovými atamany. Ti, spolu s košovým atamanem, 

tvořili staršinu. V době vojenské výpravy vládla u Kozáků vojenská demokracie. 

Záporoží tvořilo první obrannou linii proti nájezdům Turků i Tatarů a díky tomu jim 

byla přiznána rozsáhlá privilegia, zejména nezávislost na magnátech i královských 

komisařích.  

                                                
270 Právo kteréhokoliv šlechtice okamžitě ukončit jednání celého Sněmu. Díky tomuto právu byla 

následujících sto let neúspěšná 1/3 všech sněmů. HORÁK 2004, 618. 
271

 Srov. MUNCK 2002, 224; HORÁK 2004, 613. 
272

 MUNCK 2002, 224. 
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Opakovaná kozácká povstání ve třicátých letech sedmnáctého století nesla především 

sociální podtext a byla poměrně rychle potlačena. Všechny tyto konflikty provázela 

mimořádná krutost na obou stranách. Negativně se na vztazích mezi Poláky  

a ukrajinským obyvatelstvem rovněž podepsala snaha o sjednocení Pravoslaví  

a Římskokatolické církve v Brestské unii z roku 1595 a královská podpora Jezuitů 

v oblasti.
273

 

Vladislav IV. (1632-1648) [66] se snažil na toruňském kolokviu v roce 1644 situaci  

na Ukrajině uklidnit tolerantnějším přístupem k Pravoslaví.
274

 

Povstání vedené Bohdanem Chmelnickým, které propuklo v roce 1648, bylo v mnoha 

ohledech odlišné od předchozích. Kromě výrazně lepší vojenské organizace zde hrál 

mnohem významnější roli než v dřívějších konfliktech národnostní a náboženský prvek, 

který se nakonec stal dominantním rysem Chmelnického politiky. Po několika 

vítězstvích nad polským vojskem se Chmelnickij stal faktickým vládcem Ukrajiny.
275

 

Toto postavení však bylo dlouhodobě neudržitelné, proto začal záhy vyjednávat 

s ruským carem, právě pod záminkou ochrany Pravoslaví. Rusko vystoupilo na jeho 

straně, až když bylo jeho postavení oslabeno několika porážkami záporožského vojska.  

V lednu 1654 přijali carští poslové na jednání v Perejaslavi Ukrajinu pod ochranu 

cara.
276

 Následná válka Polska s Ruskem byla ukončena až 1667 tzv. Andrušovským 

mírem, který však byl ve skutečnosti jen příměřím. Polsko-litevský stát ztratil 250 000 

km
2 

území. Rusko získalo, kromě levobřežní Ukrajiny, Smolensko,  

zemi černigovsko-severskou a pravobřežní Kyjev.
277

  

Kromě zničující občanské války na Ukrajině bylo Polsko roku 1655 napadeno 

Švédskem, jež reagovalo na vojenský úspěch Ruska, které o rok dříve dobylo 

Smolensko. Pravidelná švédská armáda nenarazila zpočátku na odpor a velmi rychle  

si podmaňovala všechna významná města včetně Varšavy a Krakova. Nečekaný obrat 

nastal, když se Švédové pokusili obsadit klášter na Jasné hoře, jehož představení  

a posádka se postavili na odpor. Švédské oddíly pod velením generála Millera byly  

po více jak měsíčním neúspěšném obléhání nuceny ustoupit. Následná vlna odporu  

a vlastenectví umožnila znovu zkonsolidování polské armády a návrat krále Jana II. 

                                                
273 Tovaryšstvo Ježíšovo působilo v Polsku od roku 1564, kdy  byla na žádost warmijského biskupa 
Stanislava Hozjusze založena první jezuitská kolej v Braniewě. Z jeho řad pochází mnoho významných 

polských osobností včetně několika národních světců (Andrzej Bobola, Melchior Grodziecki a Stanislav 
Kostka) 
274 MUNCK 2002, 225. 
275 Chmelnickij nechal razit i vlastní mince. ŠVANKMAJER/ VEBER/ SLÁDEK/ MOULIS/ DVOŘÁK 2004, 71. 
276

 TAMTÉŽ, 72. 
277 KOSMAN 2011, 158. 
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Kazimíra [67] do vlasti poté, co byl dříve nucen uprchnout do Slezska. Údajně zázračná 

obrana Jasnohorského kláštera [68] vedla rovněž k prohloubení náboženského cítění. 

Obrana země proti luteránským Švédům byla chápaná též jako obrana katolické víry. 

Výrazem nového odhodlání národa bylo i prohlášení tzv. Lvovských slibů [69] Janem II. 

Kazimírem ve lvovské katedrále Nanebevzetí Panny Marie dne 1. dubna 1656,  

jimiž se svěřil i s celou zemí a vším obyvatelstvem pod ochranu Panny Marie, kterou 

tituloval Královnou Polska. Zároveň uznal křivdy páchané na prostém obyvatelstvu  

a zavázal se k nápravě.
 278

 Není dosud zcela objasněno, kdo konkrétně sestavil text 

Lvovských slibů. Nejčastěji se v této souvislosti uvažuje o polském primasovi Andrzeji 

Leszczyńském či osobě z okruhu královny Marie Ludviky [70].  

 

Život 

Andrzej Bobola se narodil zřejmě roku 1591
279

 v šlechtické katolické rodině 

v Strachocině poblíž Sanoku, v dnešním Podkarpatském vojvodství.
280

 Po studiích  

na jezuitské koleji v Braniewě (starší literatura uvádí název Brunsberg) vstoupil kolem 

roku 1611 ve Vilně do Tovaryšstva Ježíšova. V letech 1613 až 1616 studoval  

na vilenské Akademii, kde si osvojil, kromě teologického a filosofického vzdělání,  

též velmi dobrou znalost řečtiny. Kněžské svěcení přijal z rukou biskupa Eustacha 

Wołłowicze ve Vilně 12. března 1622.
281

  

                                                
278 Překlad lvovských slibů:  

Největší Božského člověčenstva Matko a Panno!  
Já, Jan Kazimír, Tvého Syna, Krále králů a Pána mého, i Tvým smilováním, král, k Tvým Nejsvětějším 

nohám přicházeje, skládám tuto konfederaci: Tebe přijímám za patronku moji i  mého státu. Mne, moje 

Polské království, Velké knížectví Litevské, Ruské, Pruské, Mazovské, Žmuďské, Inflancké  

a Černihovské, vojsko obou národů i všechen lid, svěřuji Tvé osobní péči a ochraně.  Pokorně žebrám  

o Tvou pomoc a milosrdenství proti nepřátelům v nynějším utrpení mého království…. 

 A protože jsem Tvými velkými dobrodiními zavázán, jsem povinován Ti s polským národem nově  

a horlivě sloužit. Tobě se zavazuji jménem mým, ministrů, senátorů, šlechty, i všeho lidu, že budu 

rozšiřovat čest a chválu Tvého Syna, Ježíše Krista, Našeho Spasitele, ve všech zemích Království 

polského. Umiňuji si, že až z milosti Tvého Syna obdržím vítězství nad Švédem, budu se starat, aby se 

slavná památka slavila až do skonání světa rozjímáním o Boží a Tvé milosti, Panno Přečistá.  

A protože s obrovským zármutkem mého srdce uznávám, že kvůli nářku vojáky utlačovaného  
a sužovaného selského lidu, po sedm let spravedlivý trest od mého Boha v mém království nesu, zavazuji 

se, že jakmile nastane mír, budu se spolu se stavy Rzeczypospolité usilovně starat, aby veškerý sužovaný 

lid byl osvobozen od ukrutností. Jako jsi mě přivedla k učinění tohoto slibu, tak mi,  Matko 

Milosrdenství, Královno a Paní moje vypros milosrdnou milostí pomoc u Tvého Syna  ke splnění toho, 

 k čemu se zavazuji. (Překlad autor)   
279 Přesné datum jeho narození není známo. Matriční knihy ani jiné písemné prameny z této doby se 
nedochovaly. PACIUSZKIEWICZ 2000, 7. 
280 První kriticky zpracovaným životopisem světce je dílo ks. Jana Poplatka SJ Błogosławiony Andrzej 
Bobola Towarzystwa Jesusowego. Życie-męńczeństwo-kult vydané roku 1936. POPLATEK 1936. 
281 PACIUSZKIEWICZ 2000, 27. 
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Poté působil jako kazatel, zpovědník a vychovatel šlechtické mládeže nejprve na Litvě 

(Nieśwież, Vilno, Płock) a později rovněž ve Varšavě.
282

  

Andrzej Bobola si byl vědom prohlubující se sociální krize v Rzeczypospolité, jejíž 

jednou z příčin byla nevzdělanost venkovského obyvatelstva. Od roku 1652 se v okolí 

Pińsku (dnes na území Běloruska) věnoval lidové misii, zvláště na odlehlých 

usedlostech, kde se snažil bránit rozšiřování pravoslaví, které zde kráčelo ruku v ruce 

s kozáckým povstáním a ohrožovalo integritu zdejších provincií.  

Během švédského vpádu prosazoval legitimitu vlády Jana II. Kazimíra proti nárokům 

Karla X. Gustava. Byl jedním z inspirátorů zamýšlených reforem, které měly posílit 

moc panovníka na úkor magnátské oligarchie a především zlepšit životní podmínky 

chudého rolnictva. Právě tato Bobolova výrazná orientace na sociální problematiku se 

odráží i v textu tzv. Lvovských slibů, za jejichž autora je někdy označován.
283

  

Andrzej Bobola ve svých kázáních vždy zdůrazňoval myšlenku jednoty křesťanů. 

Protože jeho kázání byla velmi ohnivá, přezdívali mu místní obyvatelé „lovec duší“.
284

 

V roce 1657 byl Pińsk obsazen povstaleckým kozáckým oddílem. Bobolovi a dalším 

dvěma jezuitům se nejprve podařilo uprchnout do nedalekého Janowa a odtud  

do Perediłu. I jeho zdejší úkryt byl odhalen a Andrzej Bobola, ve snaze ochránit 

vesničany, kterým za jeho ukrývání hrozily tvrdé postihy, prchal do Mogilna. Cestou 

však byl chycen oddílem Kozáků. Ti ho nejprve zbičovali nahajkami, sedřeli mu kůži 

z ruky a poté ho přivázaného ke koni odvlekli zpět do Janova [71], kde podstoupil další 

velmi kruté mučení,
285

 když se nechtěl vzdát svého vyznání a naopak nabádal Kozáky 

k obrácení na katolickou víru. Již polomrtvý byl kozáckým velitelem dobit ranou šavlí 

do hlavy 16. května 1657.
286

  

Tělo mučedníka bylo spolu s dalšími zavražděnými jezuity převezeno do Pińsku  

a uloženo v kryptě zdejšího jezuitského kostela. Jeho tělesné ostatky byly natolik 

znetvořené, že nebylo dovoleno, aby je viděla mládež.
287

 Jeho zdejší hrob byl 

v důsledku dalších válečných událostí na dlouhou dobu zapomenut.  

 

                                                
282 TAMTÉŽ. 
283Tato teorie se ovšem nejeví pravděpodobná, neboť v dané době se Bobola nezdržoval poblíž 

panovníka, ale věnoval se lidové misii v pińské oblasti. Jeho činnost však plně koresponduje s obsahem 
Lvovských slibů. 
284 KUŹNAR 2013, 89. 
285

 SROV. TAMTÉŽ, 102-109. 
286

PACIUSZKIEWICZ 2000, 68. 
287

 KUŹNAR 2013, 111-112. 
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Kult a ikonografie 

První krátký životopis mučedníka z Janova, který však neměl hagiografický charakter, 

byl sepsán nedlouho po událostech na žádost generála řádu.
288

 V roce 1678 kastelán 

trocký Jan Karol Kopeć věnoval jezuitskému kolegiu v Pińsku 20 000 złotých  

na udržování památky mučedníka a další lidové misie.
289

 Pohnutá historie východních 

oblastí Rzeczypospolité vedla k tomu, že se vzpomínka na (nikoliv ojedinělé) 

mučednictví Andrzeje Boboly vytratila. K opětovnému oživení došlo,  

když se 16. dubna 1702 zjevil mučedník ve snu rektorovi pińského kolegia Marcinu 

Godebskému a řekl mu: 

 „(…) Czemu szukasz innego patrona? Masz go tutaj v domu. Oto jestem, Andrzej 

Bobola, umęczonyza wiarę rzymsko-katolicką od Kozaków w Janowie. Ja będę 

patronem tego kolegium, poniaważ ta jest wola Boska, abyś mnie pośród innych 

pogrzebanych  wyłączył i na osbnym miejscu złożył, do dalszej woli Bożej.“
290

 

Hned druhý den zahájil otec Godebski pátraní po rakvi, o níž v té době již nebylo jisté 

povědomí, kde by se měla nalézat. Po několika dnech byl nalezen přípis z roku 1690 

obsahující seznam těl pohřbených pod pińským kostelem. Zbytky rakve byly nakonec 

nalezeny pod hlavním oltářem. Dřevo již téměř zcela podlehlo rozkladu, ale tělesné 

pozůstatky Andrzeje Boboly byly nalezeny v téměř neporušeném stavu. Stále bylo 

možno jasně rozeznat stopy mučení. Ostatky byly vyzdviženy a očištěny. Následně byly 

v novém pohřebním šatu (černá sutana a damaškový ornát) uloženy do nové rakve, 

která byla umístěna na máry ve středu krypty.
291

  

V letech 1709-1710 postihla kraj epidemie moru jako následek předcházejícího 

hladomoru. Tehdy bylo okolí Pińsku jednou z  nejméně postižených oblastí,  

což bylo následně připisováno přímluvě a ochraně mučedníka Andrzeje Boboly,  

jehož úcta prudce vzrostla.
292

 Krátce nato – v roce 1712 začal informační proces možné 

beatifikace.
293

 Ten však byl přerušen, když byl o rok později Jezuitský řád z nařízení 

papeže Klementa XIV. zrušen. 
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 TAMTÉŽ, 112. 
289

 TAMTÉŽ, 114. 
290

 KUŹNAR 2013, 115. 
291

 PACIUSZKIEWICZ 2000, 57. 
292 V první polovině 18. století bylo zaznamenáno na 300 zázraků a milostí spojených s přímluvou sluhy 
Božího Andrzeje Boboly. KUŹNAR 2013, 119. 
293

 TAMTÉŽ, 58. 
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Bývalé Jezuitské kolegium v Pińsku [72] bylo svěřeno uniatům, kteří nadále pečovali  

o kult a relikvie mučedníka, jenž byl v době svého života horlivým propagátorem 

brestské unie. Tento stav však trval jen krátce – do Prvního dělení Polska, kdy se celá 

oblast dostala pod vládu carského Ruska.  

Opětovné uznání Tovaryšstva Ježíšova Piem VII. vedlo rovněž k znovuobnovení 

započatého přípravného procesu beatifikace Andrzeje Boboly. V roce 1808 byly 

ostatky, jež i nadále zůstávaly v neporušeném stavu, převezeny do Połocku. Relikvie 

byly ve slavnostním procesí uloženy do krypty jezuitského kolegia.
294

 Połock se stal 

v pořadí druhým (po Pińsku) centrem mučedníkova kultu.  

Situaci značně zkomplikovalo rozhodnutí cara Alexandra, který 2. února 1820 vydal 

dekret, jímž vypověděl jezuity z celého ruského území, včetně bývalých území 

Rzeczypospolité.
295

 Bývalé jezuitské kolegium bylo předáno do správy piaristům. 

Ostatky Andrzeje Boboly tak mohly ještě deset let zůstat na témže místě.  

V roce 1830 byla ovšem i piaristická kolej zrušena a na jejím místě byla založena 

kadetská akademie a kostel byl odevzdán pravoslavným. V té době byly relikvie 

janovského mučedníka přeneseny do farního kostela, který byl ve správně 

dominikánů.
296

 Zde i přes represe, které následovaly, zůstaly až do roku 1922. 

Mezitím nadále probíhal proces beatifikace. K jejímu slavnostnímu vyhlášení došlo  

30. října 1853 v Římě.
297

 Povýšení polského mučedníka na úctu oltáře mělo mimořádný 

význam. Bl. Andrzej Bobola byl živou připomínkou „stříbrného věku“ Rzeczypospolité. 

Doby, která i přes veškeré vnitřní rozpory a slabost, byla dobou velkých vítězství –  

u Beresteczka, u Chocimi i Vídně. Byl vnímán jako ztělesněný příklad boje za víru  

a vlast.
298

 

Vytyčením nových hranic obnoveného polského státu po první světové válce se Połock, 

kde byly nadále chovány neporušené relikvie blahoslaveného, ocitl na území SSSR  

(dnes na území Běloruska). V roce 1922 bylo mučedníkovo tělo vyzvednuto a Rusové 

je odvážejí do Moskvy k lékařskému zkoumání. 

 Již po roce však bylo tělo mučedníka vydáno zástupcům Tovaryšstva Ježíšova, kteří je 

přepravili do Říma; zde byly Bobolovy ostatky uloženy do roku 1938 v kostele Il Gesù. 

V tomto roce jej papež Pius XI svatořečil a ostatky světce byly slavně převezeny  
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 PCIUSZKIEWICZ 2000, 75. 
295

 TAMTÉŽ, 76. 
296

 TAMTÉŽ. 
297

 Srov. KUŹNAR 2013, 130-131. 
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 TAMTÉŽ, 134. 
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do Varšavy [73], která je od té doby nejvýznamnějším centrem jeho kultu. Relikvie 

světce zde byly nejprve uloženy v kostele Matky Boží na Starém Městě. V roce 1944 

byl kostel vážně poškozen a relikvie bylo nutno přemístit do krypty kostela sv. Jacka. 

Odsud byly v únoru roku 1945 vyzvednuty a uloženy do jezuitské kaple v Rakowiecké 

ulici na Mokotově, kde zůstaly až do vybudování nového vlastního sanktuária. Jeho 

stavba probíhala od roku 1980 a byla dokončena po roce 1989 [74].  

Papež Jan Pavel II. v roce 2002 ustanovil Andrzeje Bobolu  čtvrtým hlavním patronem 

Polska.
299

 

Ikonografie sv. Andrzeje Boboly představuje světce ve dvou základních motivech,  

které poukazují na dva zdroje jeho svatosti – jako mučedníka a jako lidového misionáře. 

Nejstarší grafické listy pocházejí ze druhé poloviny 18. století [75] akcentují Andrzeje 

Bobolu právě jako mučedníka s atributy jeho utrpení [76]. S mnoha variacemi tohoto 

motivu se setkáváme až do 30. let 20. století [77], kdy se při příležitosti kanonizace 

mučedníka (1938) rozšiřuje i druhý ikonografický motiv – sv. Andrzej jako lidový 

misionář. Světec je zobrazen jako poutník v černé sutaně s  poutnickou holí a křížem. 

Takto spodobnil sv. Andrzeje např. B. Podsiadły na olejomalbě z roku 2005 [78]. 

Monumentální vitráže [79] v presbytáři varšavského sanktuária se naopak vracejí 

k původnímu schématu zobrazení, tj. se šavlemi zaťatými do zátylku a pravé ruky. 

Dalšími světcovými atributy jsou kromě šavlí, nahajky, palmová ratolest a kniha.  

Na obraze z vilenského kostela sv. Kazimíra [80] vidíme sv. Andrzeje v rudém ornátu, 

kterému anděl snáší z nebe věnec vítězství. Z padesátých let 20. století pochází obraz 

Henryka Musiałowicze umístěný v presbytáři sanktuária sv. Andrzeje Boboly  

ve Varšavě [81]. Symbolicky ukazuje sepjetí historických území I. Rzeczypospolité 

s postavou sv. mučedníka. Sv. Andrzej stojí se spoutanýma rukama a obklopuje jej 

trojice andělů, zastupující tři národy Rzeczypospolité: Poláky, Litevce a Ukrajince. 

Andělé Litvy a Ukrajiny teskní se zastřenou tváří (symbolický poukaz na to, že se Litva 

a Ukrajina staly sovětskými republikami, kde byla církev tvrdě perzekuována);  

anděl Polska stojí po boku sv. Andrzeje s rozžatou svící – symbolem života a naděje  

„aby osvěcoval ty, jimž je bráněno ve víře.“
300

 

Liturgická památka sv. Andrzeje Boboly připadá na 16. květen.  

                                                
299

 TARZIA 2010, 212. 
300 Srov. www.rakowiecka.jezuici.pl , vyhledáno 29. 10. 2013. 



 

 

106 

 

66. Vladislav IV. Vasa, detail náhrobku, mramor, 17. století, katedrála sv. Václava a Stanislava na 

Wawelu, Kraków. 

 

 
67. Jan II. Kazimír, Daniel Szultz, olej na plátně, okolo roku 1659, Muzeum Narodowe w Warszawie, 

Warszawa. 

 

 
68. Obrana Jasné hory před Švédy, neznámý autor, freska v kapli Matky Boží na Jasné hoře, 1656-1657, 

Jasna Góra. 
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69. Lvovské sliby, Jan Matejko, olej na plátně, 315x500, 1893, Muzeum narodowe we Wrocławiu, 

Wrocław. 

 

 
70. Marie Ludwiga Polská, Daniel Szutz, olej na plátně, před rokem 1667, Muzeum Narodowe  

w Warszawie, Warszawa. 
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71. Památník na místě mučednictví Andrzeje Boboly, Janov Poleski. 

 

 
72. Jezuitský kostel a kolegium v Pińsku. 

 

 
73. Obyvatelé Varšavy při slavnostním procesí s ostatky sv. Andrzeje Boboly v roce 1938. 
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74a. Sanktuárium sv. Andrzeje Boboly na Mokotově- exteriér, Mokotów, Warszawa. 

 

 

 

 
74b. Sanktuárium sv. Andrzeje Boboly- interiér, Mokotów, Warszawa. 
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75. Andrzej Bobola SJ, dřevoryt z 18. století, Muzeum Andrzeja Boboli, Warszawa. 

 

 

 
76. Andrzej Bobola, kopie, neznámý autor, olej na plechu, 2. pol. 19. století, Muzeum Andrzeja Boboli, 

Warszawa. 
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77. Sv. Andrzej Bobola, Bronisław Podsiadły,olej na plátně, 2005, Muzeum Andrzeja Boboli, Warszawa. 

 

 
78. Sv. Andrzej Bobola, fragment vitráže, Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, Mokotów, Warszawa. 
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79. Sv. Andrzej Bobola, Kostel sv. Kazimíra, Vilnius. 

 

 
80. Sv. Andrzej Bobola, Henryk Musialowicz, 50. léta 20. století, Sankruarium św. Andrzeja Boboli, 

Mokotów, Warszawa. 
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3.9. Bl. Mučedníci pratulinští  

Epocha 

Krize polského státu, jejíž kořeny sahají hluboko do minulosti a spočívají především 

v přemíře šlechtické svobody a absenci ústřední panovnické moci, se naplno projevila  

v 18. století za vlády posledního polského krále Stanislava Augusta Poniatowského 

[81]. Od druhé poloviny 18. století se opakovaně objevují snahy o reformy státního 

zřízení a celkově legislativy, směřující k ustanovení konstituční monarchie. Proti těmto 

snahám se vždy ostře vyhraňovala magnaterie, která v reformách spatřovala ohrožení  

své politické i ekonomické moci. Protireformní snahy vyústily v přijetí  

tzv. kardinálních práv v letech 1768 a 1775. Byla obnovena fyzická nedotknutelnost 

šlechty,
301

 doživotní držení úřadů a dominiální právo nad rolníky. Po prvním dělení 

Polska v roce 1772 se garantem zachování kardinálních práv staly záborové 

mocnosti.
302

 Pod záminkou ochrany starých svobod si tak zvláště Rusko upevnilo svou 

absolutní nadvládu nad zabraným územím.   

Poniatowski se nebyl schopen vypořádat s imperiálními nároky ruského samoděržaví, 

v této době reprezentovaného carevnou Kateřinou II. Trvalou záminkou ke konfliktům 

bylo pro carské Rusko postavení Pravoslaví v Polsku, především na pravobřežní 

Ukrajině. Rovněž tuto otázku řešil Sejm v roce 1765, kde se jednalo mimo jiné  

o zrušení libera veta - ovšem opět bezúspěšně.
303

 Král se opakovaně snažil o zrušení 

tohoto symbolu šlechtických svobod, neboť v této době již zcela ztratil svůj původní 

význam a stal se nástrojem k manipulaci ze strany cizích mocností. Místo podpory 

Poniatowského sáhla Kateřina II. v roce 1767, pod záminkou udržení pořádku v Polsku, 

k ozbrojené intervenci.
304

 Vítězství Ruska nad Osmanskou říší, k  němuž došlo 

v následujících letech, natolik upevnilo jeho pozici oproti ostatním evropským 

mocnostem, že bylo schopno prosadit své územní nároky vůči Rzeczypospolité. 

Smlouvou mezi Ruskem, Rakouskem a Pruskem, uzavřenou 5. srpna 1772, přišla 

Rzeczpospolita o celou jednu třetinu svého území. Ani Konstituce 3. května 1791 [82], 

která rušila liberum veto a podle níž se po smrti Stanislava Poniatowského měl stát 

polský trůn dědičným ve Wettinovské dynastii, nezabránila dalšímu rozchvacování 

                                                
301 Zákon Neminem captivabimus nisi iure victum  z poloviny 15. století. Šlechtic nesměl být uvězněn bez 
výroku soudu. HORÁK 2004, 604.  
302

 TAMTÉŽ, 622. 
303

 ŠVANKMAJER/ VEBER/ SLÁDEK/ MOULIS/ DVOŘÁK 1995, 198. 
304 Srov. TAMTÉŽ. 
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polských území. První evropská ústava byla výsledkem jednání Čtyřletého sněmu z let 

1788-1792. Konstituce upravovala práva a povinnosti obyvatelstva a zásady organizace 

státní moci a zaručovala náboženskou svobodu s tím, že nejvyšší státní úřady mohou 

zastávat jen katolíci.
305

 Autory textu ústavy byli Hugo Kołłątaj [83], který prosazoval 

program vlídné revoluce podle konceptu Gaetana Filangieriho; Ignacy Potocki a král 

Stanislav August Poniatowski se inspirovali britským parlamentarismem.
306

  

V červnu 1793 se konalo v Grodnu zasedání Sejmu, kde za asistence ruských 

ozbrojených sil odstoupil polský král Rusku a Prusku další území. Tato situace vyvolala 

v roce 1794 povstání vedené Tadeuszem Kościuszkem [84]. Ještě téhož roku však bylo 

poraženo a Suvorovova armáda vtrhla do Varšavy, kde zmasakrovala na dvacet tisíc 

obyvatel. Konečným výsledkem celého tohoto dění bylo tzv. Třetí dělení Polska v roce 

1795, které znamenalo faktický zánik samostatného polského státu. Rakousko získalo 

Krakovsko a Halič, Prusko Varšavu a Velkopolsko a Rusko získalo Litvu, pravobřežní 

Ukrajinu a Kuronsko. 

Napoleonské války na počátku devatenáctého století vyvolaly v Polácích naději  

na obnovení samostatného státu. Po vítězství Napoleona u Tylže vzniklo roku 1807 

z dřívějších pruských záborů Varšavské knížectví. Jeho právní systém vycházel 

především z  Francouzské ústavy z roku 1799. Ústava, kterou Napoleon v Drážďanech 

podepsal, zaručovala rovnost občanů před zákonem a rovněž určovala, že světské i 

duchovní úřady smí držet pouze obyvatelé Varšavského knížectví. Velké naděje 

vkládané do Napoleonova tažení do Ruska však byly zklamány. 

Porážka Napoleona u Waterloo znamenala definitivní konec polských nadějí  

na skutečnou samostatnost. Ruský car Alexandr I. sice deklaroval svou snahu o rusko-

polské narovnání a nechal v listopadu roku 1815 vyhlásit novou polskou ústavu, která 

měla změnit dosavadní stav na rusko-polskou personální unii, avšak veškerá moc byla 

nadále fakticky soustředěna v rukou carského vicekrále. 

Dalším významným impulsem pro národně osvobozenecký boj Poláků byla červencová 

revoluce v Paříži roku 1830. V listopadu téhož roku zaútočili členové tajného 

vlasteneckého spolku poddůstojníků na sídlo carského místodržícího ve Varšavě  

a zmocnili se ho. Následně svolaný Sejm sesadil cara Mikuláše I. z polského trůnu. Byla 

ustanovena Prozatímní vláda, v jejímž čele stál kníže Adam Jerzy Czartoryski, někdejší 

carský ministr zahraničí. Czartoryski se snažil vyvarovat přímého ozbrojeného střetu 
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 HORÁK 2004, 622. 
306 TAMTÉŽ, 623. 
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s ruskou armádou. Jeho snaha o mírovou koexistenci však nebyla úspěšná. Povstalci se 

navíc potýkali se dvěma zásadními problémy. Povstání se nedostalo mezinárodní 

podpory, kterou blokovalo v duchu dřívější Svaté aliance Prusko a Rakousko. Podpora 

dobrovolníků z okolních zemí a tajné sbírky neměly zásadnější význam. V samotném 

Polsku pak povstání narazilo na odpor magnátů, kteří nebyli ochotni ustoupit v otázce 

poddaných a de facto zabránili tomu, aby povstání přerostlo v osvobozeneckou válku.
307

 

Shora uvedené okolnosti přinutily Prozatímní vládu k otevřenému vojenskému střetnutí 

s Ruskem. Povstalci se dokázali bránit devět měsíců a teprve v září 1831 obsadila 

carská armáda Varšavu. Porážka povstání učinila konec veškerým iluzím o personální 

unii a možnosti mírové koexistenci. Výnos Mikuláše I. zrušil ústavu z roku 1815,  

 nahradil ji tzv. Organickým statutem a nastolil vůči Polsku tvrdý represivní režim.
308

 

Polsko bylo prohlášeno nedílnou součástí Ruského Impéria. 

Katolická církev se v 19. století musela v Polsku potýkat jak s problematikou 

celosvětovou, především sociální otázkou,
309

 tak i s problémy v Evropě ojedinělými. 

Rozdělením státu mezi záborové mocnosti došlo rovněž k rozdělení mnoha diecézí.
310

 

Nejzávažnějším problémem ovšem byly konfesní rozdíly mezi mocnostmi, z nichž 

pouze Rakousko bylo katolické. Nejsložitější postavení měla církev v ruském záboru, 

který po roce 1795 zabíral více jak osmdesát procent území bývalé Rzeczypospolite. 

V rámci Ruského impéria převažovalo pravoslavné vyznání a ostatní konfese byly spíše 

trpěny. 

Konstituce Varšavského knížectví inspirovaná Code de civil, zaručovala ve svém 

prvním článku primát katolickému náboženství. V druhém článku zaručovala svobodu 

vyznání pro všechny občany. Vzhledem k tomu, že vzorem byla francouzská ústava, 

která zavedla civilní sňatky a tudíž i možnost rozvodu, docházelo mezi vládou a církví 

k mnoha sporům o tuto otázku, které se řešily až v Římě.
311

 Třetí článek konstituce 

upravoval organizaci církevní provincie. Metropoli v Hnězdně (v této době bylo 

Hnězdno ještě na území Polska) bylo podřízeno šest biskupství.
312

 Po schönbrunském 

míru roku 1809 byla připojena některá území z rakouského záboru a roku 1810 byly 

                                                
307 ŠVANKMAJER/ VEBER/ SLÁDEK/ MOULIS/ DVOŘÁK 1995, 246. 
308 Mezi opatření patřila zostřená státní kontrola zejména nad katolickou církví, uzavření varšavské a 
vilenské university a rozsáhlé konfiskace šlechtického majetku. 
309 Sociální otázka se stala klíčovou především pro pontifikát Lva XIII., který roku 1891 vydal encykliku 
Rerum novarum, kde se církev poprvé oficiálně vyjádřila k sociálním otázkám. Papež vyjádřil podporu 
dělnickým svazům a zároveň varoval před komunismem a nekontrolovaným kapitalismem.  
310 Hnězdno, polská církevní metropole a sídlo primase se de facto nenacházela v Polsku.  
311

 Srov. URBAN 2008, 326. 
312 Biskupství poznaňské, włocławské, płocké, chelmiňské, varšavské a wigierské. 
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dekretem Fridricha Augusta připojeny diecéze krakovská, kielecká, lublinská  

a řeckokatolická chelmińská. 

Po Vídeňském kongresu se Varšavské knížectví změnilo v Polské království, které bylo 

sloučeno s Ruskem personální unií. Ačkoli byla ze strany Ruska deklarována svoboda 

vyznání, katolické náboženství se mělo těšit privilegovanému postavení a státní moc 

neměla zasahovat do církevních záležitostí, realita byla zcela jiná. Roku 1817 byl vydán 

královský dekret, který měl upravovat vztahy mezi vládou a Římskokatolickou církví 

pod redakcí Stanislava Kostki Potockého [85].
313

 Dekret významně zasahoval  

do vnitřního života církve, zejména oblasti investitury, správy farností a výrazně 

omezoval působnost klášterů a řeholí jako takových. Jednalo se například o věkové 

omezení pro vstup do kláštera a skládání věčných slibů. Bez předchozího schválení 

příslušných státních úřadů nesměly být čteny pastýřské listy, papežské buly a svolávány 

synody.
314

 Carská politika takto navázala na politiku uplatňovanou již za cara Petra 

Velikého. 

Změna hranic Polského království po Vídeňském kongresu vyžadovala změnu hranic 

diecézí, tak, aby odpovídaly hranicím státu. Hnězdno se nyní nacházelo za hranicemi 

země a vznikla potřeba vytvořit novou metropoli. Ta byla zřízena ve Varšavě bulou 

papeže Pia VII
315

 Militanti ecclesiae z 12. března 1818. Následná bula Ex imposita 

nobis z června téhož roku, upravovala rozdělení diecézí. Pod varšavskou metropoli nyní 

spadalo celé území Království polského a svobodné město Krakov. Uniátní diecéze 

chelmiňská byla podřízena přímo Apoštolskému stolci. Tyto devastující zásahy  

do starobylé struktury církve se nedotkly pouze hranic jednotlivých farností. Nový 

primas polský, arcibiskup varšavský měl rovněž pravomoci rušit kláštery.
316

  Jeho rušící 

rozhodnutí z roku 1819 umocnila roztržku mezi vládou a duchovenstvem. 

Úzké sepjetí národního uvědomění a náboženského povědomí se projevilo krátce  

po vypuknutí listopadového povstání tím, že boj za nezávislost velmi záhy získal 

i duchovní rozměr. Duchovenstvo se vesměs postavilo na stranu povstalců, kterým 

pomáhalo nejen morálně, ale i finančně. Ačkoli ne všichni biskupové ho otevřeně 

                                                
313 Stanisław Kostka Potocki (1755-1821) politik, generál, poslanec, předseda Senátu Království 
polského, osvícenec, mecenáš a znalec umění (O sztuce u dawnych czyli Winkelmann polski (1815)), 
mající vzor v díle J. J. Winkelmanna. Přičinil se o založení Varšavské univerzity a založil jedno z prvních 

polských veřejných muzeí ve Wilanowě. 
314

 URBAN 2008, 327.  
315 Pius VII byl papežem v letech 1800-1823. 
316 Krátce nato bylo ohlášeno zrušení několika kolegiát, mnoha opatství a klášterů. Teprve později bylo 
zjištěno, že arcibiskup Malczewski jednal pod nátlakem Potockého a  dokumenty  podepsal na smrtelné 
posteli. URBAN 2008, 329. 
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podporovali, neboť nevěřili v možnost jeho úspěchu, nikdo se výslovně nepostavil proti. 

Nedošlo k žádnému odporu, když bylo potřeba použít kostelní zvony na výrobu děl  

a parament pro potřeby nemocnic. Biskupové, kteří byli zároveň senátory Království 

polského, podepsali 25. 1. 1831 detronizaci Mikuláše I., kdy využili starobylé právo 

odporu. Řada církevních představitelů, zejména na území ruského záboru, však byla 

donucena k vydání pastýřských listů, odsuzujících povstání. 

Kněží a řeholníci se účastnili odboje i aktivně. Organizovali ozbrojené oddíly, 

materiálně podporovali rovněž rodiny povstalců a zřizovali a vedli lazarety. Mnozí 

opustili své farnosti či řeholní společenství a vstupovali do řad pravidelného vojska i 

partyzánských skupin. Nejvýraznější však byla činnost propagační. Mnohé církevní 

slavnosti se staly přímo „manifestacemi patriotismu“ (J. Urban).
317

  Nejznámějším 

vojenským kaplanem byl P. Adam Loga, kaplan oddílu poznaňských dobrovolníků, 

který hrdinně padl v bitvě pod Szawlami. 

Prozatímní vláda písemně informovala Svatý stolec o cílech a smyslu povstání. 

Charakterizovala jej jako válku na obranu suverenity a náboženství. List byl podepsán 

představiteli senátu, sejmu a ministrem zahraničí. Papež Řehoř XVI. v srpnu roku 1831 

intervenoval ve Vídni u císaře Františka I.. Avšak již v září byla dobyta Varšava  

a v říjnu Zamość.
318

  

Reakcí na nezdařené povstání byla rozsáhlá represivní opatření carského režimu,  

která zasáhla tvrdě i katolickou církev a její představitele. Byla zrušena dosavadní 

ústava, Sejm, rozpuštěna armáda, kterou nahradilo 100 000 ruských vojáků. Bylo 

rovněž zlikvidováno polské školství a vyhlášen dlouhodobý výjimečný stav. Tisíce lidí, 

především inteligence, emigrovalo. Kněží, kteří se aktivně účastnili povstání,  

byli rovněž tvrdě perzekuováni. Mnozí byli uvězněni nebo deportováni na Sibiř.  

Asi čtyřicet kněží si zvolilo emigraci. Rovněž vysocí církevní hodnostáři byli 

v nuceném vyhnanství, např. biskup krakovský Karol Skórkowski byl nucen odejít  

do Slezska. 

Součástí represivních opatření bylo především zpřísnění státního dohledu nad činností 

katolické církve a konfiskace církevního majetku.
319

 Nejtěžší ranou ovšem bylo zřízení 

pravoslavného biskupství ve Varšavě a nařízení, že všechny děti ze smíšených 

                                                
317 TAMTÉŽ, 330. 
318

 URBAN 2008, 332. 
319 TAMTÉŽ. 



 

 

118 

manželství musejí být vychovávány v pravoslavné víře.
320

 Podle Michaila Muravjova, 

náměstka mogilewského gubernátora, bylo nutno: „(…) vykořenit katolický 

fanatismus.“
321

 

Nejcitelnější zásahy postihly řeholní život (rušení klášterů, věkové hranice pro vstup  

do noviciátu a profese), a církevní školství. Farní a biskupské školy byly nahrazeny 

školami se státním dohledem, v nichž ruština byla povinným vyučovacím jazykem.  

Tím si chtěla carská vláda zajistit co nejúplnější rusifikaci následujících generací. 

Reakcí na rusifikaci školství bylo zakládání tajných polských škol, které nezřídka vedli 

právě katoličtí kněží i přes hrozbu mnohaletého žaláře v případě odhalení. 

Cílem carské politiky v otázce Řeckokatolického vyznání bylo úplné sjednocení uniátní  

a pravoslavné církve. Pravoslaví bylo považováno za jeden ze tří pilířů carského Ruska. 

Byly zřízeny pouze dvě uniátní diecéze, běloruská a litevská. Litevská sahala od Vilna 

až po Kamenec Podolský, běloruská od Połocku po Humań. Těm bylo v rámci tzv. 

delatinizace nařízeno používat pravoslavné liturgické knihy schválené moskevským 

patriarchátem. V únoru roku 1839 bylo z nařízení cara Mikuláše I. zrušena běloruská 

diecéze a na 1,5 milionu uniátních věřících bylo začleněno do pravoslavné církve.  

Tím přestala na území Ruska řeckokatolická církev formálně existovat. Byl zrušen i řád 

baziliánů. Kněží a věřící, kteří se postavili na odpor, byli vězněni a deportováni  

na Sibiř.
322

 Roku 1842 bylo nařízeno, aby byly ve všech katolických farnostech sepsány 

seznamy věřících.  

Významnou osobností této doby se stal P. Piotr Ściegienny, farář v obci Wilkołaz,  

který založil tajnou organizaci osmi duchovních a skupiny mládeže. Při své kazatelské 

činnosti směřované především k rolnictvu se odkazoval na údajný list papeže Řehoře 

XVI. „Lidu polskému,“ jehož byl pravděpodobně sám autorem. Jedná se o vynikající 

romantický konspirační text. Papež v něm má vyzývat lid k válce za svobodu  

a spravedlnost. P.Ściegienny byl v roce 1844 zatčen, uvězněn a odsouzen k doživotnímu 

vyhnanství na Sibiři. 

 

Život 

Podleská oblast a biskupství chełmské, které zahrnovalo 261 uniátních farností  

se nacházelo na území Polského království, kterému zůstala alespoň částečná 
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 Tento osud potkal i Chełmského řeckokatolického biskupa Jana Kalińského, který byl roku 1866 
deportován na Sibiř, kde o rok později zemřel. ZAHRADNÍK 2008. 
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autonomie. První pokusy o likvidaci poslední výspy Unie se udály již ve čtyřicátých 

letech 19. století, v podobě tzv. očišťování obřadu. Porážka lednového povstání 

vyvolala další vlnu pronásledování Řeckokatolické církve. Po roce 1871,  

po řadě neúspěšných pokusů o „nenásilnou“ likvidaci místní církve, byl do čela 

chełmské diecéze dosazen Markil Popel, za jehož vedení byly zakazovány latinské 

pobožnosti a svátky, z kostelů byly odstraňovány předměty spojené se západním 

obřadem, zakázána úcta sv. Josafata, který byl v roce 1867 kanonizován, a která hrála 

klíčovou ideologickou roli během lednového povstání.
323

 V roce 1873 vydal nařízení  

o sjednocení obřadu s Pravoslavím.
324

 Toto nařízení vyvolalo krvavé střety, neboť bylo 

prosazováno pomocí vojska.
325

  

Obec Pratulin byla jednou z mnoha, jíž toto nařízení postihlo, a kde se místní věřící 

postavili otevřeně na odpor. Po útěku místní faráře Józefa Kurmanowicze,  

jemuž hrozilo zatčení, zamkli věřící kostel a odmítli ho zpřístupnit dosazenému 

pravoslavnému popovi, kterého z obce vyhnali. Po týdnech dohadů byl do Pratulina 

vyslán vojenský oddíl, který měl sjednat pořádek. Ačkoliv obyvatelé již věděli  

o masakrech v okolních obcích, zejména v Drelowě, přesto se shromáždili  

před kostelem odhodláni bránit ho vlastními těly. Po neúspěšném vyjednávání mezi 

velitelem vojáků a rozrůstajícím se davem vesničanů nařídil velitel útok. Věřící  

se zpočátku bránili podomácku vyrobenými zbraněmi, avšak proti střelbě byli 

bezbranní. Když pratulinští viděli, že je jejich odpor marný, odhodili zbraně s tím,  

že za víru budou umírat neozbrojeni.
326

 Osm obránců kostela zahynulo na místě, dalších 

pět v následujících dnech na následky zranění.
327

 Všechny oběti byly vojáky  

bez obřadu pohřbeny v neoznačeném hromadném hrobě 27. ledna 1874. Ostatky byly 

objeveny v roce 1990 a byly přeneseny do farního kostela v Pratulině. 

 

Kult a ikonografie 

Katolická církev se v devatenáctém století v celé Evropě musí potýkat s výrazným 

poklesem svého vlivu, který je z části důsledkem vývoje z předcházejících staletí 

(především reformace a osvícenství), z části pak výsledkem zásahů státní moci (rušení 
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327 Mučedníci pratulinští: Wincenty Lewoniuk (26), Daniel Karmasz (48), Luksz Bojko (22), Bartołomiej 
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klášterů a sekularizace). Důsledkem napoleonských válek byla téměř úplná ztráta 

politické moci papežství. Ani na poli teologických věd nedošlo během devatenáctého 

století k žádným nadprůměrným výsledkům. První vatikánský koncil (1869-1870) se 

jasně postavil proti liberalistickým tendencím doby. V politických souvislostech doby 

vystupovala církev vždy jako nedílná součást politické moci národních monarchií. 

Revoluční hnutí, která se v této době hojně projevovala ve většině evropských zemí, 

směřovala právě proti těmto monarchiím a jejich spojencům. Ve specifické situaci 

Polska, které bylo násilně rozděleno mezi záborové mocnosti, se naopak církev stala 

jednotícím prvkem společnosti. Perzekuce náboženství, zejména náboženství 

katolického, které bylo velmi úzce spjato s myšlenkou národní identity, a jeho aktivní 

zapojení do národního odboje, umožnila katolické církvi, aby si zde uchovala vysoký 

morální kredit a autoritu, kterou ve většině západoevropských zemí v této době ztrácela.  

Vedle kanonické úcty mučedníků se stala nedílnou součástí kultury polské společnosti 

pietní úcta všech padlých účastníků odboje proti záborovým mocnostem. Padlým 

z Kościuszkova povstání či obětem lednového povstání 1830-1831 a následných represí 

byla vzdávána téměř náboženská úcta. Shromáždění u jejich hrobů se stávala 

politickými manifestacemi.
328

 Ani zavraždění Podleských uniatů nezůstalo bez odezvy. 

Ačkoli ke zločinu došlo v odlehlé vsi v pohraničí podmaněného Polského království, 

zpráva o něm se dostala až do Říma. Papež Pius IX. vydal 13. května 1874 encykliku 

Omnem sollicitudinem, v níž čin přísně odsoudil. ,,(…) Podleští uniaté dali Bohu, 

andělům i lidem nádherné svědectví mužného a nezlomného ducha. Raději chtěli zemřít, 

než aby se zřekli víry a katolických obřadů. Toto svědectví víry Podleských mučedníků 

posiluje nás samotné v namáhavé pastýřské službě Církvi.“
329

 

Proces beatifikace Pratulinských mučedníků byl započat roku 1918 z iniciativy biskupa 

obnovené diecéze Siedlecké Henryka Przeździeckého.
330

 V roce 1938 byla ustanovena 

beatifikační komise v čele s Wojciechem Topolińskim OFM. Proces však přerušila smrt 

Przeździeckého a vypuknutí druhé světové války. Obnoven byl až v roce 1964 

z iniciativy biskupa Ignáce Świrského. Po odeslání materiálů Římské komisi  

pro kanonizaci bylo touto komisí rozhodnuto, že je třeba doplnit dokumentaci  

o výsledky bádání v polských i zahraničních archivech, neboť bylo třeba doložit 

příslušnými dokumenty, že nešlo o střet politický či národnostní, ale že šlo konflikt 
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náboženské povahy.
331

 Teprve po roce 1989, kdy se do procesu zapojilo několik 

významných polských badatelů, bylo možné doplnit dokumentaci o požadované 

historické prameny, dokládající náboženské pohnutky účastníků. Plenární zasedání 

polské biskupské konference ve Štětíně v roce 1995 opětovně postoupilo žádost  

o beatifikaci do Říma. Ve stejných intencích byla ve stejném roce podána žádost 

řeckokatolických biskupů. Kurie po prozkoumání dokumentace doporučila beatifikaci 

Wincetyho Lewoniuka a dvanácti druhů. Beatifikační bohoslužba se konala v Římě  

6. září 1996 v den čtyřstého výročí uzavření Brestské unie. 

V současné době se kult Pratulinských mučedníků soustřeďuje především v samotném 

Pratulinu (Podleské vojvodství). Z devadesátých let, jsou doloženy tři zprávy  

o zázracích na přímluvu uniatských mučedníků. Litanie k blahoslaveným mučedníkům 

vyjmenovávají všech třináct mužů a vzývají je jako obránce víry a jednoty církve, 

příklady statečnosti a věrnosti. Jejich liturgická památka se v katolické církvi  

slaví 23. ledna.  

V duchu řeckokatolické tradice se můžeme setkat jak s ikonami těchto blahoslavených 

mučedníků tak i s narativními obrazy líčícími jejich mučednickou smrt. Takovým 

příkladem může být obraz krakovského malíře Waleryho Radzikovského (1841-1905) 

[86]. V pravé části obrazu spatřujeme shromáždění vesničanů v typickém venkovském 

oděvu s nepokrytými hlavami před dveřmi kostela v okamžiku, kdy vojáci zahájili 

palbu. Při levém okraji je zachycena řada ruských vojáků pálících z mušket.  

Na sněhem pokryté zemi již leží několik mrtvých těl, další zranění klesají k zemi. Tváře 

vesničanů vyjadřují širokou škálu emocí – zoufalství, strach i odhodlání. Ústřední 

postava obrazu (snad Wincenty Lewoniuk) si tváří v tvář mušketám rozhaluje oděv  

a nastavuje hruď. Radzikowski neopomíjí ani kříž, který držel jeden z obránců,  

a který je chován dodnes v kostele jako relikvie. Tento moment je ztvárněn i na novém 

relikviáři ve farním kostele. Na víku bronzového relikviáře je plastika zpodobňující 

Daniela Karmasze (nebo Ignacyho Frańczuka) s křížem a další dva mučedníky. Ikony 

s pratulinskými uniaty můžeme pomyslně rozdělit do dvou skupin. Jsou zobrazováni 

buď společně na pozadí byzantského chrámu [87] či jako jednotlivci převážně v bílém 

rouchu s příslušným atributem. Například Wincenty Lewoniuk drží v rukou evangeliář 

[88], Lukasz Bojko je zobrazen se zvonem [89], neboť v době útoku zvonil na kostelní 

zvon, Daniel Karmasz  nese procesní kříž [90].  
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81. Stanislav August Poniatowski v korunovačním oděvu, Marcello Bacciarelli,olej na plátně, 265x134,5 

1768-1771, Zamek królewski w Warstawie, Warszawa.  

 

 

 
82. Konstituce 3. května, Jan Matejko, olej na plátně, 247x446, 1891, Zamek królewski w Warszawie, 

Warszawa. 
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83. Hugo Kołłątaj, Józef Peszka, olej na plátně, 1871, Zamek królewski w Warszawie, Warszawa. 

 

 
84. Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Wojniakowski, 1794. 

 

 

 
85. Stanislav Kostka Potocki, Anton Graff, olej na plátně, 68x55, 1875, Muzeum Pałacu Króla Jana III. 

Sobieskiego w Wilanowie, Wilanów. 
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86. Smrt Pratulinských mučedníků, Walery Radzikowski, 

 

 

 

 
87. Pratulinští mučedníci, ikona, 20. století. 
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88. Wincenty Lewoniuk, ikona 20. století. 

 

 

 
89. Lukasz Bojko, ikona 20. století. 

 

 

 
90. Daniel Karmasz, ikona 20. století. 
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3.10. Bl. Karolina Kózka  

Epocha 

Na konci prvního desetiletí dvacátého století bylo již zřejmé, že současné politicko-

hospodářské poměry v Evropě jsou nadále neudržitelné a nezadržitelně se schyluje 

k ozbrojenému konfliktu mezi hlavními mocnostmi, Rakousko-Uherskem, Ruskem  

a Německem. Polští vlastenci v tomto konfliktu spatřovali poslední naději na obnovu 

samostatného státu, neboť bylo zřejmé, že domácí ozbrojená povstání nemají naději  

na úspěch. Představy o budoucí podobě státního zřízení byly rozličné a hlavní 

představitelé vlasteneckých kruhů sami nebyli v této otázce jednotní. Jósef Piłsudski 

hledal oporu v Rakousko-Uhersku, kdežto Roman Dmowski patřil k prorusky 

orientované straně. Po vypuknutí I. světové války se v obou táborech začaly rychle 

formovat vojenské jednotky ve formě legií s vlastním velením, které car i císař 

tolerovali. Nepřehlednou situaci ještě zkomplikovala Velká říjnová socialistická 

revoluce (listopad 1917), která svrhla carský systém, avšak neukončila válku. 3. března 

1918 byl sice uzavřen tzv. Brest-litevský mír, který měl ukončit účast Ruska  

v 1. světové válce, avšak propuknutí domácí občanské a intervenční války znamenalo 

pokračování bojů v této oblasti až do roku 1921 [91].   

Reálný dopad války na civilní obyvatelstvo byl strašný. Bez ohledu na vlastenecké vize, 

každodenní skutečnost nejednou nutila Poláky bojovat proti sobě.
332

 Všechny záborové 

mocnosti přitom v Polsku spatřovaly nárazníkové pásmo a ekonomický rezervoár  

pro vojenské účely.333 Ať už na území operovala kterákoliv armáda, znamenalo to  

pro danou oblast systematické ničení. Rusové uplatňovali taktiku spálené země, 

Rakušané a Němci se soustředili na rekvizice průmyslu a strategických surovin. 

Přítomnost vojska s sebou přinášela vlny násilí na civilním obyvatelstvu; počínaje 

policejními a vojenskými raziemi na „nepřátele“ právě přítomné mocnosti,  

až po vojenskou zvůli na civilním obyvatelstvu.  

 

Život 

Karolina Kózka se narodila 2. srpna 1898 jako čtvrté z jedenácti dětí ve Vał – Rudě 

poblíž Tarnova ve zbožné rodině drobného rolníka. V roce 1906 začala navštěvovat 
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místní základní školu. Po jejím ukončení si ještě několikrát týdně doplňovala vzdělání   

a ve volném čase vyučovala mladší děti základy katechismu. Zahynula 18. listopadu 

1914, kdy do vesnice přitáhli ruští vojáci. Když se bránila v blízkém lese pokusu  

o znásilnění, zabil ji voják ranou šavlí do hlavy [92]. Její tělo našli vesničané  

až po téměř po měsíci.  

 

Kult a ikonografie 

Jejího pohřbu 6. prosince 1914 se účastnilo více než tři tisíce lidí a stal se nábožensko 

vlasteneckou manifestací.334 Nejprve byla pohřbena na místním hřbitově,  

ale už roku 1917 nechal biskup Wałęnga  její ostatky přenést do hrobky u farního 

kostela ve vsi Zabawa, neboť hned po její smrti se spontánně mezi lidmi šířila úcta  

k ní jako k panně a mučednici. V roce 1981 byla v rámci procesu beatifikace provedena 

exhumace těla a Karolininy ostatky byly uloženy do sarkofágu přímo v kostele. 

V březnu  roku 1987 byl vydán dekret o jejím mučednictví. Beatifikována byla  

10. června téhož roku v Tarnově papežem Janem Pavlem II.. Současně byl sarkofág 

s relikviemi bl. Karoliny Kózky přemístěn pod mensu hlavního oltáře farního kostela 

v Zabawě.335 Liturgická památka se slaví ve výroční den její smrti – 18. listopadu. 

Její osud i následné projevy kultu jsou srovnatelné se osudem sv. Marie Gorettiové. 

 Bl. Karolina Kózka je patronkou polského sdružení katolické mládeže a Hnutí čistých 

srdcí.336 Je oficiální patronkou Rzeszowské diecéze. Její sanktuárium v Zabawě  

je cílem mnoha poutí a tematických setkání především mladých lidí a rodin. Byly již 

zahájeny přípravy na proces její kanonizace. Centrum kultu blahoslavené mučednice se 

dnes nalézá v Zabawě na severovýchodě Malopolského vojvodství nedaleko Tarnowa. 

Kromě farní kostela se zde nachází sanktuárium, v jehož areálu byla zbudována  

též křížová cesta vedoucí k nedalekému místu Karolininy smrti. 

Oficiální beatifikační portrét [93] zobrazuje bl. Karolinu Kózku jako mladou ženu  

se sepjatými světlými vlasy ve venkovských šatech, někdy se zástěrou. V pravé ruce, 

přitištěné k hrudi drží růženec. Levou ruku má volně spuštěnou podél těla a drží  

v ní šátek (její tělo tak bylo nalezeno). Pod nohama má trnitou větev jako symbol 

utrpení; po její pravici rozkvétají bílé lilie a růže – symboly čistoty a mučednictví. 

                                                
334 Srov. www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci 
335 TAMTÉŽ. 
336 Hnutí katolické mládeže, které vzniklo ve Spojených státech v devadesátých letech dvacátého století 
jako reakce na sexuální revoluci. Rozšířilo se po celém světě, v současné době sdružuje více 3 miliony 
mladých lidí. Sdružení katolické mládeže bylo založeno v Poznani v roce 1934. 



 

 

128 

Pozadí tvoří temné oblačné nebe, které projasňuje zářící hvězda. I další vyobrazení 

mučednice dodržují v zásadě toto ikonografické schéma, jako například socha  

na průčelí kostela v Muszyně. Na obraze Bronisława Podsiadłého [94] je Karolina 

zobrazena v lese s palmou v levé ruce, s růžencem v pravici položené v typickém gestu 

na hrudi a liliemi po pravém boku. Mezi zdařilejší díla lze připočíst především obraz  

S. Kingi z roku 1987 [95], který představuje Karolinu jako modlící se dívenku 

s růžencem a kyticí polních květin v náruči. Ani zde nechybí typické atributy palmy  

a lilie, zobrazené po dívčině boku. Všechna její více či méně zdařilá vyobrazení se snaží 

respektovat jistou míru věrnosti dochovaným fotografiím zavražděné dívky.  



 

 

129 

 

91. Zázrak nad Vislou, Jerzy Kossak, olej na plátně, 217x306, 1930, Zamek królewski w Warszawie, 

Warszawa. 

 

 

 
92. Místo smrti bl. Karoliny Kózky, Zabawa. 
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93. Beatifikační portrét Karoliny Kózky, 1987 

 

 

 
94. Bl. Karolina Kózka, Bronisław Podsiadły, olej na plátně, kostel sv. Andrzeje Boboly, Szczecin. 

 

 
95. Bl. Karolina Kózka, S. Kinga, 1987 
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3.11. Sv. Maksymilian Maria Kolbe 

Epocha 

Nově vytyčené hranice obnoveného polského státu po první světové válce zahrnovaly 

pouze část území Rzeczypospolité z doby před ztrátou její samostatnosti v osmnáctém 

století.337 Východní hranici nově vymezovaly řeky San a Bug. Hranice na Ukrajině byla  

po složitých jednáních a konfliktech ustanovena Na Dvině a Dněstru. Jako celek byla 

východní hranice stabilizována až 15. března 1923, kdy byla uznána Anglií a Francií. 

Na jihu, i přes snahy tamějšího polského obyvatelstva o připojení celého Slezska 

k Polské republice, došlo k jeho územnímu rozdělení. Horní Slezsko se stalo 

autonomním vojvodstvím s vlastním sněmem, Dolní Slezsko bylo přičleněno 

k Německu. Na severu ztratilo Polsko území Východních Prus; Gdaňsku zůstal status 

svobodného města. Přístup Polska k Baltskému moři zajišťoval jen 70 km široký 

pobřežní pás.  

Vnitřní poměry v obnovené republice (II. Rzeczpospolita) byly značně složité. 

Komplikovanost situace názorně dokumentuje jak nejednotnost právního systému,338  

tak neexistující jednotná měna.  V čele státu stanul jako Prozatímní náčelník státu 

maršál Józef Piłsudski, který úřad oficiálně zastával do roku 1922. Byl obnoven 

dvoukomorový sněm, skládající se ze Sejmu a Senátu. Ten přijal roku 1919 tzv. Malou 

ústavu, která platila do 17. března 1921, kdy byla nahrazena novou ústavou (tzv. 

Březnovou) podle vzoru Třetí francouzské republiky. Třetí ústavní změna pak proběhla 

roku 1935.339  

Společensko - náboženská situace byla ještě komplikovanější. Pro meziválečné období 

je charakteristický rozvoj městské kultury. Velká města jako Varšava, Lodž, Vilno, 

Krakov či Poznaň soustřeďovala nejen průmysl a obchod, ale stala se rovněž 

vědeckými, kulturními a uměleckými centry, kde se soustřeďovala inteligence. Avšak 

mimo tato centra byla životní a kulturní úroveň výrazně nižší. Pro mnohé oblasti 

zejména na východě země nebyla obnova samostatnosti Polska ani zdaleka v centru 

jejich zájmu a způsob života významně neovlivnila. 

                                                
337 Požadavek obnovení Polského státu v hranicích před prvním dělením Polska 1772 přednesl Roman 
Dmowski na mírové konferenci v Paříži v roce 1919. KOSMAN 2011, 257. 
338Pozůstatkem více jak stoletého rozdělení Polska byl stav, kdy na jeho území platily zákony 
napoleonské, rakousko-uherské i carské. Srov. HORÁK 2004. 
339 HORÁK 2004, 628. 
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Kromě výraznější diferenciace velkoměstského a provinčního obyvatelstva, zůstávala 

velmi živá etnicko-konfesní problematika. Z etnik žijících na území II. Republiky lze 

uvést Poláky, Litevce, Rusíny, Ukrajince, Łemky, Němce a velmi početnou židovskou 

komunitu. Této etnické různorodosti odpovídala rovněž různorodost konfesní.  

Na území Polska působily vedle Římskokatolické církve rovněž církev Řeckokatolická 

(uniáti), Pravoslavná, rozmanitá protestantská vyznání a židovské náboženské obce. 

Postavení katolické církve v období II. Republiky odpovídalo její úloze jakožto 

jednotícího prvku v procesu národního sebeuvědomění.340 Pravoslavná církev byla  

ve složitější situaci, neboť stát usiloval o omezení vlivu moskevského patriarchátu. 

V roce 1922 se polská pravoslavná církevní provincie osamostatnila. Patriarchát sídlil 

ve Varšavě a vzniklo pět diecézí: Varšavsko-Chełmská, Grodenská, Vilenská, Podleská 

a Volyňská. O tři roky později Sněm uzavřel konkordát s Apoštolskou Stolicí. Papež 

Pius XI. vydal v této souvislosti bulu, upravující nově hranice diecézí. Na území Polska 

vzniklo pět metropolí Poznaňsko-Hnězdenská, Varšavská, Lvovská, Vilenská  

a Krakovská.341  

Třicátá léta dvacátého století byla poznamenána světovou hospodářskou krizí, která 

velmi výrazně zasáhla zejména průmysl, který se teprve rozvíjel, neboť Polsko bylo  

i v této době převážně agrární zemí.342 Polsko patřilo k vůbec nejhůře zasaženým 

evropským zemím, nezaměstnanost v roce 1934 přesáhla hranici 43%. K ekonomickým 

problémům, jejichž důsledkem byla masivní emigrace do zámoří, se přidružily  

i vyostřené národnostní konflikty. Zvláště silně se nevole obracela proti židovskému 

obyvatelstvu, a to jak v náboženské rovině v podobě antijudaismu, tak ve společenské 

rovině, kde se jednalo o přímý rasový antisemitismus. Ačkoli oficiální vládní politika 

byla vůči židům liberální, byla jim například umožněna emigrace z Německa do Polska 

po vyhlášení Norimberských zákonů (1935), postoje běžného obyvatelstva byly často 

nepřátelské. Protižidovská témata se objevovala v literatuře, časopisech, docházelo 

k demonstracím a nezřídka se situace vyhrotila až ke spáchání pogromu. Tyto vztahy 

došly změny až v předvečer 2. světové války a v jejím průběhu, a to pod hrozbou 

vnějšího ohrožení celé země.  

                                                
340 K Římskokatolické církvi se v meziválečném období hlásilo 75% obyvatelstva. KOSMAN 2011, 274. 
341Poznaňsko-Hnězdenská metropole slučovala dvě arcidiecéze (Poznaňskou a Hnězdenskou)  
a  Chełmskou a Włocławskou diecézi. Varšavská metropole zahrnovala pět diecézí, Lvovská arcidiecézi 
Lvovskou a Diecéze v Łucku a Przemyšli. Vilenská metropole zahrnovala též diecéze Łomż a Pińsk. 

Krakovskou metropoli tvořila s arcibiskupstvím další čtyři biskupství a to čenstochovské, kielecké, 
slezské a tarnovské. JARKIEWICZ 2008, 382. 
342 V zemědělství pracovalo ve třicátých letech kolem 60% veškerého obyvatelstva. KOSMAN 2011, 297. 
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Oficiální záminkou k rozpoutání nejhoršího ozbrojeného konfliktu ve světových 

dějinách se stalo fingované přepadení rozhlasové stanice v Gliwicích, kde němečtí 

vojáci přestrojeni do polských vojenských uniforem přepadli německou vysílací stanici. 

Následoval masivní útok všech složek německých ozbrojených sil, kterého se účastnilo 

1,5 milionu vojáků.343 Liknavá reakce spojenců344 umožnila Hitlerovi poprvé použít 

strategie Blitzkriegu. Polská armáda vzdorovala do 5. října 1939. SSSR využil 

oficiálního prohlášení Nejvyšší vojenské rady Francie a Velké Británie ze dne 12. září 

1939 o tom, že přímý vojenský zásah již ztratil opodstatnění, k obsazení východní části 

polského území. Svůj krok oficiálně zdůvodnil, tím že došlo k úplnému rozpadu 

polského státu a jeho struktur, „tudíž chápe toto území jako zemi nikoho a svá vojska 

vysílá na ochranu ukrajinského, běloruského a pobaltského obyvatelstva.“345  

Na konci září byla uzavřena nová smlouva mezi Třetí říší a SSSR o rozdělení Polských 

území. Průmyslové a zároveň nejhustěji zalidněné oblasti na západě a severu Polska se 

staly integrální součástí Třetí říše. Ze zbytku Němci obsazené části Polska byl vytvořen  

tzv. Generální gouvernement se sídlem v Krakově. Okamžitě po obsazení země byly 

zahájené rozsáhlé represe vůči civilnímu obyvatelstvu. Na východě Sověti začali 

neprodleně uplatňovat zásady bolševického zřízení a represe tak zasáhly hlavně vyšší 

společenské vrstvy. V Katyňském lese byly cíleně zlikvidovány vůdčí vojenské  

i civilní osobnosti a představitelé polské inteligence – více jak tři tisíce lidí. 

V nesrovnatelně větším rozsahu likvidovali polskou inteligenci Němci, především  

v rámci operací Tannenberg a zejména Intelligenzaktion, které byly vyhlazovacími 

akcemi zaměřenými na vyvraždění elity polského národa včetně několika tisíc 

duchovních. 

Rozsáhlé represe na obsazeném území přímo zasáhly i katolickou církev. V roce 1939 

byla uzavřena Katolická univerzita v Lublině a její profesoři byli zatčeni. V rámci 

Generálního gouvernementu byla v reakci na likvidaci polského školství vytvořena síť 

tajných škol, které nacházely útočiště v prostorách klášterů a far. Za účast na této 

nelegální činnosti bylo odsouzeno k smrti 200 kněží.346 Kromě školství se církev 

zaměřovala zejména na humanitární pomoc, provozovala, v často extrémně 

nepříznivých podmínkách, sirotčince, hospice, lazarety, útulky apod. Významnou úlohu 

                                                
343 TAMTÉŽ 304. 
344 Například Velká Británie, s níž mělo Polsko čerstvě uzavřenou smlouvou ( 25. srpna 1939) o přímé 
vojenské pomoci v případě agrese, sice oficiálně vyhlásilo Německu válku, avšak žádnou konkrétní 

vojenskou podporu neposkytla.  
345

 KOSMAN 2011, 306. 
346

 JARKIEWICZ 2008, 410. 
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v tomto směru sehrály řádové sestry. Zatímco v meziválečném období se  

i v katolické církvi ozývaly často protižidovské hlasy, tváří v tvář genocidě, kterou 

Němci bezprostředně po obsazení Polska rozpoutali vůči Židům, si představitelé 

katolické církve a inteligence uvědomili, že „smrtí polských Židů umírá i část národní 

kultury.“347 V rámci odboje začala být postupně organizována pomoc pronásledovaným, 

v roce 1942 byla založena Rada pomoci Židům (Żegota), jejímž manifestem se stal 

Protest Zofie Kossak-Szczucké. Z jeho plamenných prohlášení jsou nejčastěji citována 

„(…) Nie chcemy być Piłatami…“ „(…) Protestu teho domaga się od nas Bóg, który nie 

pozwolił zabijać…“ „(…)Krew bezbronnych woła o pomstę do nieba…“ „(…) Kto 

z namitego Protestu nie popiera – nie jest katolikiem.“348 Polská katolická církev 

přinesla během II. světové války řadu obětí. Ze čtyřiceti pěti předválečných biskupů jich 

devět zahynulo, dva byli zabiti v koncentračních táborech a sedm bylo internováno.  

Ze čtrnácti tisíc kněží bylo nejméně dva tisíce sedm set uvězněno, tisíc dvěstě bylo 

odvlečeno do koncentračních táborů, kde jich více než tisíc zahynulo. Zahynuli též čtyři 

ze sedmi řeckokatolických biskupů.349 

 

Život 

Maksymilian  Maria Kolbe, vlastním jménem Rajmund Kolbe, se narodil 8. ledna 1894 

v ruském záboru ve Zduńské Woli ve zbožné římskokatolické rodině jako druhý ze tří 

synů Juliusze a Marianny Kolbeových. Ačkoli byl velmi nadaný, rodina si mohla 

dovolit posílat do školy pouze staršího syna Františka. Nejprve proto Rajmunda 

vzdělávala doma matka, která ho učila polsky a podporovala v něm národní hrdost  

a úctu k osobnostem polských dějin, později se ho z dobré vůle ujal místní lékárník, 

který rozpoznal chlapcův potenciál. Díky těmto soukromým hodinám mohl v roce 1907 

nastoupit společně s bratrem jako student do nově otevřeného nižšího františkánského 

semináře ve Lvově. Už od počátku vynikal inteligencí a rovněž hlubokou mariánskou 

úctou.  

Po třech letech zde vstoupil do františkánského noviciátu a obdržel jméno Maksymilian. 

V roce 1912 byl vybrán, aby odjel do Říma studovat filosofii a teologii v Serafínském 

kolegiu a na papežské univerzitě Gregorianě. Zde složil 1914 věčné sliby a přijal druhé 

jméno Maria. Studia filosofie ukončil doktorátem v roce 1915 a roku 1919 dosáhl 

                                                
347 TAMTÉŽ, 411. 
348

 JARKIEWICZ 2008, 411. 
349

 TAMTÉŽ, 413. 
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doktorátu z teologie. Již o rok dříve přijal kněžské svěcení z rukou kardinála Pompiliho 

v kostele St. Andrea della Fratte.350 Jeho zdravotní stav se za pobytu v Římě velmi 

zhoršil – onemocněl tuberkulózou. I z toho důvodu jej v  roce 1919 povolali představení 

zpět do Polska a po krátkém pobytu v Krakově působil dva roky v Zakopaném,  

které bylo jedním z nejvyhledávanějších léčebných center tuberkulózy v Evropě.  

Maksymilian se již v Římě zabýval myšlenkou vytvoření mariánského bratrstva, jehož 

cílem by bylo šíření úcty k Panně Marii Neposkvrněné a laický apoštolát. 16. 10. 1917 

spolu s dalšími šesti spolubratry vytvořil stanovy bratrstva, které mělo nést název 

Militia Immaculutae – Rytířstvo Neposkvrněné. Diecézního schválení se bratrstvu 

dostalo v roce 1920 od krakovského biskupa A. Sapiehy a definitivně bylo uznáno 

papežem Piem XI. roku 1922.351  Za pobytu v Grodně začal vydávat časopis Rytíř 

Neposkvrněné. V této činnosti pokračoval i v nově založeném řeholním domě 

Niepokalanów poblíž Varšavy. Součástí areálu byla velká tiskárna, kde kromě Rytíře 

Neposkvrněné byla vydávána i další periodika (např. Mały Dziennik od roku 1935) [96]. 

Z rozhodnutí představených byl Maksymilian Maria Kolbe vyslán roku 1930 na misie  

na Dálný východ. Zde pokračoval ve vydavatelské činnosti. Rytíř Neposkvrněné 

vycházel v japonštině a čínštině v nákladu téměř stejném jako v Polsku – kolem 63 tisíc 

výtisků.352 V Japonsku, poblíž Nagasaki byl vybudován řeholní dům po vzoru Polského 

Niepokalanowa, Mugenzai no Sono. Další řeholní společenství byla z jeho popudu 

založena rovněž Indii, Číně a Koreji. Po šesti letech se vrátil do Polska.  

Maksymilian Maria Kolbe se zasazoval o co nejširší využívání moderních 

komunikačních prostředků353 a technologií jak v misijní oblasti, tak i v rámci pastorace  

ve farnostech. Již od počátku považoval filmový průmysl za zvlášť vhodný 

k evangelizaci moderní společnosti. Vycházel z představy katolického divadla, které 

mělo divákovi zpřístupnit pravdy víry a Život Kristův.354 Touto myšlenkou v podstatě 

aktualizoval odkaz sv. Františka z Assisi [97] a jeho „živých jesliček“,  

které sv. František postavil poblíž Greccia v roce 1223.355  

Niepokalanów byl německými vojsky obsazen již v polovině září 1939 a otec Kolbe, 

spolu s dalšími řeholníky, byl zatčen. Po třech měsících byl propuštěn a ihned se zapojil 

                                                
350 KALVELAGE 2011, 
351 KALVELAGE 2011, 67. 
352 TAMTÉŽ, 94. 
353 V Niepokałanowie fungovala od roku 1938 radiostanice, která vysílala především kázání M.M. 

Kolbeho.  
354

 TAMTÉŽ, 257. 
355

 TARZIA 2010, 34. 
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do odboje. Niepokalanowská tiskárna sloužila k padělání dokladů a řeholníci ukrývali 

pronásledované spoluobčany, včetně mnoha židů. Všestranně pomáhali především 

civilnímu obyvatelstvu, které těžce trpělo hlavně nedostatkem potravin a zimou. 

Maksymilian Kolbe byl znovu uvězněn v únoru v roce 1941 a 28. května byl odeslán  

do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Zde byl pod číslem 16670356 zařazen  

do pracovní skupiny. Po údajném útěku jednoho vězně na konci července 1941 vybral 

velitel tábora deset vězňů, kteří měli být pro výstrahu umučeni hladem. Byl mezi nimi 

otec rodiny Franciszek Gajowniczek, na jehož místo se otec Kolbe nabídl [98].357 Těchto 

deset vězňů bylo umístěno do podzemí bloku č. 13., kde postupně umírali. Maksymilian 

Maria Kolbe zemřel 14. srpna po injekci fenolu [99].  

 

Kult a ikonografie 

Úcta k sv. Maksymilianovi je úzce spjata s jeho celoživotním dílem a duchovním 

odkazem – novou mariánskou úctou. Papež Pavel VI. ho v této souvislosti nazval 

apoštolem kultu Neposkvrněné.358  

Jeho beatifikační proces, zahájený v roce 1960, patřil k vůbec nejkontroverznějším 

v novodobých dějinách církve. Vedla se živá polemika týkající se především jeho 

vztahu k Židům, který prezentoval ve svých  předválečných publikacích. Odpůrci 

beatifikace ho vinili z rozněcování antisemitismu v radikalizované polské společnosti. 

Jeho zastánci naopak poukazovali na skutečnost, že Kolbe vystupoval jako odpůrce 

judaismu nikoli jako antisemita v pravém slova smyslu. Jeho kritika byla namířena  

na náboženskou oblast; ne proti fyzické existenci etnika. V červenci 1971 papež Pavel 

VI. potvrdil dva zázraky na přímluvu sluhy božího Maksymilana Marii Kolbeho.  

Beatifikován byl 17.10. 1971 a za svatého jej prohlásil  Jan Pavel II. 10.října  1982.   

Jeho kult se velice rychle rozšířil jak v Polsku, tak i v zahraničí – především  

ve Spojených státech. Mnoho po válce nově vzniklých farností bylo zasvěceno právě 

tomuto světci. Peregrinus Cracoviensis uvádí pro srovnání počet kostelů a kaplí 

zasvěcených novému světci ve srovnání s historickými patrony. Bl. Maksymilianovi 

Maria Kolbemu jich bylo ještě do roku 1962 zasvěceno 62. V současné době je 

registrováno 170 farností zasvěcených osvětimskému mučedníkovi.359  Pro srovnání je 

                                                
356 KALVELAGE 2011, 28. 
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možno uvést, že sv. Stanislavovi je v současnosti zasvěceno 293 farností a sv. Vojtěchu 

181.360  Jeho cela smrti v Osvětimi je cílem poutí a je v ní umístěna pamětní plaketa. 

Svatý Maksymilán je spolupatronem diecézí Kielsko-Żywiecké, Elbląské, Gdaňské  

a Koszalińsko-Kołobrzeské. Od roku 1998 je patronem své rodné obce Zduńska Wola 

od roku 2004 patronem Pabianic, kde před vypuknutím II. světové války krátkou dobu 

žil. Dále je patronem Poznaňské provincie Menších bratří. Je vzýván jako ochránce 

čestných dárců krve, energetiků, elektrikářů a sdělovacích prostředků. O šíření jeho 

kultu pečují především františkáni, pokračující v jeho odkazu, včetně vydávání časopisu  

Immaculata jako pokračovatele Rytíře Neposkvrněné a vzpomínkových a biografických 

publikací. O významu jeho kultu v polské společnosti svědčí i vyhlášení roku 2011  

za rok sv. Maksymiliana Senátem Rzeczypospolité.  

Nejstarším kultovním zobrazením sv. Maksymiliana je betonová skulptura před 

kostelem Nejsvětější Panny Marie-Královny Polska v Tarnowě-Mościskach z roku 

1963. Další rané zobrazení mučedníka, z roku 1972, nacházíme v Chrzanowě při kostele 

Matky Boží Ostrobramské.361 Oficiální beatifikační portrét [100] představuje otce 

Kolbeho bezvousého (jak byl v době smrti) ve františkánském hábitu bez bot, jak se 

vznáší ve chvále nesen andělskými kůry. Kanonizační portrét [101] (dílo Silvia 

Consadoriho a Dina Bellottiho) představuje, stejně jako beatifikační portrét, stojícího 

otce Kolbeho ve františkánském hábitu bez vousů, na pozadí temných mračen. 

V levé části zadního plánu spatřujeme požárem zachvácené trosky, symbolizující válku; 

v pravé části je ve světle  ranním úsvitu, zaklenut duhou naděje, chrám  

v Niepokałanowě. Velmi často je Maksymilian Kolbe zobrazován ve vězeňském oděvu 

s viditelným číslem 16670, označen červeným trojúhelníkem politického vězně  

a s růžencem v rukou. V pozadí bývá vidět plot z ostnatého drátu a strážní věží  

či samotný ostnatý drát [102]. Jeho podoba na obrazech vychází z hojně dochovaných 

fotografií. Další ikonografický model jej představuje jako františkána s plnovousem 

[103]. Rovněž bývá vyobrazován s Pannou Marií (s Pannou Marií Čenstochovskou 

v kapli v Novém Targu), od které přijímá korunu či palmu nebo jak se k ní modlí. Spíše 

výjimečně je zobrazován v rudém ornátu či se štolou. Jeho liturgická památka je  

14. srpna. 
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S kultem sv. Maksymilianan Maria Kolbeho úzce souvisí též úcta k 108 blahoslaveným 

mučedníkům druhé světové války, které 13. června 1999 Jan Pavel II. povýšil na úctu 

oltáře. Jedná se, kromě devíti osob, o duchovní osoby – kněze, řeholníky a řeholnice, 

kteří byli během války zabiti pro víru (odium fidei). Farnosti jim zasvěcené se 

nalézají  v Powierciu  v diecézi włocławské  a Malborku v diecézi Elbląské. Jejich 

beatifikační portrét [104] se nachází ve Starém Lichni (Licheń Stary).  Na stěnách jim 

zasvěcené kaple jsou zavěšené fotografické portréty všech blahoslavených ve formě 

staropolských pohřebních portrétů.  Jejich liturgická památka připadá na 12. června. 
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96. Tiskárna bratří františkánů v Nipokałanowě. 

 

 
97. Pieta – sv. Maksymililian v náručí sv. Františka, Marian Kołodziej, Centrum W. Maksymiliana  

w Harmężach około Oswięcimiu. Harmęże około Oświęcimiu.  

 

 
98. Otec Maksymilian se nabízí na smrt na místo Františka Gajovniczka, Mieczysław Kościelniak 

(spoluvězeň M.M.Kolbeho v Osvětimi). 
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99.  Smrt otce Kolbeho, Mieczysław Kościelniak. 

 

 

  
100. Beatifikační portrét Maksymiliana Marii Kolbeho, 1971, kostel sv. Maksymiliana Marii Kolbeho v 

Pabianicach, Pabianice. 
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101. Kanonizační portrét sv. Maksymilana Marii Kolbeho, Silvio Consadori a Dino belloti, 1982. 

 

 
102.  Sv. Maksymilian Maria Kolbe, J. Mogla 

 

 
103. Sv. Maksymilian M. Kolbe, Krzysztof Bełzowski, sépie, křída na kartonu, 2005. 
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104. 108 blahoslavených mučedníků II. světové války, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Licheń 

Stary. 
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3.12. Bl. Jerzy Popiełuszko 

 

Epocha 

Po druhé světové válce se Polsko stalo součástí tzv. východního bloku. Během války se 

vytvořila dvě zahraniční centra odboje, a to západními spojenci uznaná exilová vláda, 

jejíž nejvýraznější osobností byl generál Władysław Sikorski, druhé centrum bylo 

v Moskvě, kde byl významnou osobností Stfan Jędrychowski.362 Tomuto rozdělení 

odpovídalo rovněž rozdělení domácího odboje. Armija Krajowa (v jejímž čele stál  

S. Rowecki a po jeho smrti T. Komorowski) byla orientována na Londýn. Velkou váhu 

měl ovšem též komunistický odboj podporovaný Moskvou, který byl reprezentován 

například Władyławem Gomułkou. Tato část odboje zformovala Polskou dělnickou 

stranu (PDS), která přišla s plánem poválečného uspořádání Polska.363  

Rusko-polské vztahy, zatížené oboustranně negativní historickou zkušeností, působily 

značné komplikace Spojencům. Po napadení Ruska nacistickým Německem a uzavření 

spojenectví se západními mocnostmi byl na Poláky vyvíjen tlak, aby své vztahy 

se Sovětským svazem urovnali. To komplikovaly skutečnosti jako dohoda o neútočení 

mezi Stalinem a Hitlerem z 23. 8. 1939, jejímž následkem bylo tzv. čtvrté dělení Polska 

mezi Třetí Říši a Sovětský svaz, nebo nalezení masových hrobů v Katyňském lese 

v roce 1943 [105], které bylo následně propagandisticky využíváno oběma stranami. 

Posun ve vzájemných vztazích nastal až po tragické smrti generála Sikorského v roce 

1943, kdy byl vliv Polské exilové vlády výrazně oslaben. Další diplomatická jednání  

tak probíhala bez přímé polské účasti. Na jednání v Jaltě a Postupimi bylo vítěznými 

velmocemi dojednáno poválečné uspořádání Evropy včetně stanovení východní hranice 

Polska na tzv. Curzonově linii. Polsko tak ztratilo, kromě rozsáhlých zemědělských 

území, významná historická města Vilno a Lvov, která po staletí představovala kulturní 

a intelektuální pilíře země.  

První polská poválečná vláda vznikla v Moskevském centru odboje. Ještě před Jaltskou 

konferencí byla uznána Československem, SSSR a Jugoslávií. V polovině roku 1945 se 

transformovala ve Vládu národní jednoty (Rząd jedności narodowej), kterou uznala 

Francie, Velká Británie a USA a další členské státy OSN.364 Poválečná léta jsou 

                                                
362 KOSMAN 2011, 322. 
363

 Srov. KOSMAN 2011, 322-326. 
364 TAMTÉŽ, 332. 
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v Polsku provázena budovatelským nadšením i obnoveným vzepětím nacionalismu.  

Byl ustanoven plán obnovy země a provedena pozemková reforma. Větší podniky byly 

znárodněny, ale na rozdíl od Československa zde nedošlo k násilné kolektivizaci 

zemědělství. Na druhé straně bylo bezprostřední poválečné období poznamenáno 

četnými násilnostmi mezi civilním obyvatelstvem, ať již šlo o pogrom na židovském 

obyvatelstvu v Kielcích (1946) či ozbrojené střety s ukrajinskými nacionalisty – zvláště 

s Ukrajinskou povstaleckou armádou. Důsledkem těchto násilností bylo přesídlení 

ukrajinského obyvatelstva z východního pohraničí do západních částí země. Akce 

„Visla“ trvala až do roku 1950 a dotkla se 140 000 Ukrajinců. Jedním z nejzávažnějších 

následků byla etnicko-kulturní likvidace Łemků.365 

Katolická církev si v Polsku zpočátku udržovala značnou nezávislost a nadále se těšila 

vysoké autoritě ve společnosti. V nových hranicích se nacházely čtyři arcidiecéze 

(hnězdenská, poznaňská, varšavská, krakovská) a sedmnáct diecézí. Pro území, která 

dříve náležela k Vilenské metropoli, bylo ustanoveno nové centrum v Białystoku  

a zbytky Lvovské diecéze přináležely ke katedrále v Lubaczově.366 Avšak zásahy státu  

do církevní organice se stupňovaly. Již v roce 1945 prohlásila vláda za neplatný 

konkordát s Apoštolským stolcem z roku 1925. Neuplatnil se zde sice militantní 

ateizmus jako v Rusku, přesto byla činnost církve omezována. V padesátých letech pak 

došlo i k věznění kněží, byly uzavírány řeholní domy a kláštery a zabavován 

pozemkový majetek církve.  

V roce 1952 byla přijata nová ústava, která mimo jiné přejmenovala dosavadní Polskou 

republiku (Rzeczpospolita Polska) na Polskou lidovou republiku (Polska 

Rzeczpospolita Ludowa). Byl zrušen úřad prezidenta a hlavou státu se stal předseda 

státní rady.367 V téže době byla sloučena Polská dělnická strana se sociálně 

demokratickou stranou a vznikla tak Polská sjednocená dělnická strana (PSDS),  

která se stala vedoucí silou ve státě, čímž byl dobudován totalitní systém po vzoru 

SSSR. 

Ve druhé polovině padesátých let došlo ke krizi, která zasáhla i další země východního 

bloku, především Maďarsko. Vedle politických motivů se totiž naplno projevila špatná 

hospodářská situace Polska. K nejrozsáhlejším nepokojům s oběťmi na životech došlo 

v červnu 1956 v Poznani. Situaci se podařilo uklidnit návratem Władysława Gomułky 
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367
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do čela státu.368 Gomułkovi se rovněž podařilo nastartovat hospodářský růst a růst 

životní úrovně obyvatelstva a zmírnit nepříznivě vnímané sovětské vlivy.  

Pro církev následné období znamenalo dobu uvolnění vztahů se státem. Věznění 

představitelé církve byli propuštěni a znovu se směli ujmout svých úřadů (např. kardinál 

Wyszyński).  

Konec šedesátých let byl poznamenán sociálními nepokoji v západní Evropě, aktivizací 

protikomunistických hnutí ve východní Evropě a následnou politickou krizí východního 

bloku, která vyvrcholila okupací Československa v srpnu 1968. V Polsku začaly 

nepokoje již v lednu 1968, v době kdy v Praze nastoupilo nové stranické vedení v čele 

s Alexandrem Dubčekem, které bylo pro Polsko značně inspirativní. Situace se nakonec 

vyhrotila do té míry, že když došlo k vpádu okupačních vojsk do Československa, 

účastnily se ho i polské sbory. S jejichž účastí bylo vedení polského státu nuceno 

souhlasit pod pohrůžkou vojenské intervence ze strany Moskvy ve vlastní zemi, což by 

vyvolalo okamžitý otevřený vojenský konflikt.369 Po počátečním hospodářském 

rozkvětu na počátku sedmdesátých let, k němuž došlo díky zahraničním půjčkám, 

nastává na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let propad životní úrovně a současně 

dochází i k utužení totalitního režimu. Reakcí na tuto situaci byl rozvoj 

protikomunistických hnutí. Na počátku osmdesátých let pak dochází k prvním stávkám. 

Motivy demonstrantů byly z části podmíněny zlou ekonomickou situací v zemi a z části 

vzrůstajícími protitotalitními náladami. Výrazným podnětem pro tyto aktivity bylo i 

zvolení krakovského biskupa Karola Wojtyly papežem v roce 1978 [106]. Nejsilnější 

střety vypukly v Gdaňsku v srpnu 1980, v jejich čele stál Lech Walęsa. Stávková vlna 

se šířila po celé zemi a vláda se neodvažovala zasáhnout silou z obavy před masovými 

nepokoji, které by mohly vyvolat intervenci ze strany SSSR. Prostředníkem  

při vyjednávání mezi vládou a zástupci stávkujících se stala katolická církev v čele 

s kardinálem Wyszyńským, který však v roce 1981 zemřel. Výsledkem jednání bylo 

ustanovení nezávislých odborů v čele se Solidaritou pod vedením Lecha Walęsy. 

K úplnému uklidnění situace ovšem nedošlo. Hrozba eskalace násilí vedla vládu 

generála Jaruzelského k vyhlášení výjimečného stavu a Solidarita přešla do ilegality. 

Církev se otevřeně přihlásila k opozici, což vyvolalo řadu represí ze strany státu, které 

pomyslně vyvrcholily zavražděním P. Jerzyho Popiełuszka v roce 1984.  

                                                
368Narozdíl od Maďarska, kde došlo v reakci na krveprolití k okupaci sovětskou armádou, se Gomułkovi 
podařilo podobnému katastrofickému scénáři zabránit.  
369 Srov. KOSMAN 2011, 361. 



 

 

146 

Život 

Josef Alfons Stanislav Popiełuszko se narodil 14. září 1947 v obci Okopy nedaleko 

Suchowole v Podleském vojvodství manželům Władysławovi a Marianě. Až v semináři 

přijal jméno Jerzy. V roce 1954 načal navštěvovat základní školu v Suchowoli. Vynikal 

bystrostí a už v první třídě byl za velmi dobré výsledky odměněn knihou.370 

 V roce 1961 byl přijat ke studiu na gymnáziu. Již v této době projevoval značnou 

zbožnost, která u něho vyrůstala z rodinné tradice. Vzorem mu byl Maksymilian Kolbe 

a později dokonce uvažoval o vstupu do řádu Menších bratří po jeho vzoru.
371

 Jinak ho 

kamarádi popisovali jako obyčejného veselého kluka, který nebyl ve škole zbytečně 

aktivní.372 Na gymnáziu studoval kromě povinné ruštiny i francouzštinu. Odmaturoval 

v roce 1965, přičemž mu nemalé potíže dělala matematika. 

 Po maturitě se rozhodl, že se stane knězem a 20. září 1965 nastoupil do semináře  

ve Varšavě. Součástí studia na teologické fakultě byla tehdy i výuka polštiny, protože 

seminaristé z nejrůznějších částí země nemuseli dobře ovládat spisovnou řeč. Tento fakt 

dobře ukazuje, že ještě v polovině 60. let 20. století se projevovaly dozvuky 

dvousetletého rozdělení Polska pod záborové mocnosti a jeho národnostní různorodost. 

V roce 1966 nastoupil povinnou dvouletou vojenskou službu, která mu podlomila 

zdraví. V průběhu studia posledního ročníku požádal o změnu jména na Jerzy,  

což mu bylo schváleno Národní Radou 13. 5. 1971.373 

 Kněžské svěcení přijal v květnu 1972 ve varšavské katedrále sv. Jana z rukou kardinála 

Wyszyńského, s nímž se setkal již dříve v průběhu studia. Primiční mši svatou sloužil 

ve svém farním kostele v Suchowoli, což byla pro jeho rodiště mimořádná událost. Poté 

nastoupil v červnu 1972 jako vikář ve farnosti Nejsvětější trojice v Ząbkach, deset 

kilometrů od Varšavy, kde zůstal tři roky. 4. října 1975 byl přeložen do farnosti Matky 

Boží Královny Polska ve Varšavě. V této části Varšavy nebyl kostel, jen dřevěná kaple, 

kamenná svatyně se začala budovat až v roce 1976. Jerzy Popiełuszko se zde věnoval 

hlavně katechezi a práci s mládeží. V květnu 1978 odešel na Żoliborz do farnosti Dítěte 

Ježíše a následně působil v kostele sv. Stanislava Kostky. Ve stejném roce byl kardinál 

Karol Wojtyła, kterého sice Popiełuszko osobně neznal, ale byl dobře obeznámen s jeho 

dílem, zvolen papežem.   

                                                
370 KINDZIUK 2009, 9. 
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Když v srpnu 1980 v Polsku drasticky vzrostly ceny, vyvolalo to silně negativní ohlasy 

zejména mezi dělníky, nejprve v Lublině, poté ve Varšavě a Gdaňsku. Závod Huta 

Varšava s deseti tisíci zaměstnanci ohlásil okupační stávku. Během ní požádali 

stávkující primase o vyslání kněze, který by jim odsloužil mši svatou a náhodná volba 

padla na Jerzyho Popiełuszka.374 Od té doby úzce spolupracoval s dělnickými 

organizacemi a podporoval Solidaritu, které posvětil vlajku.  

13. prosince 1981 byl v Polsku vyhlášen výjimečný stav a Solidarita přešla do ilegality. 

Popiełuszko nalezl útočiště u jedné z rodin ve své farnosti, neboť ho začala sledovat 

tajná policie. Přesto neustal ve své činnosti, všemožně podporoval příbuzné zatčených 

osob, mezi nimiž bylo mnoho jeho známých a dokonce zatčené navštívil v Białołęce. 

V kostele sv. Stanislava Kostky sloužil Mše za vlast [107], jichž se účastnily tisíce lidí. 

Jeho popularita vzrostla natolik, že byl nazýván „knězem Solidarity“[108] a povšimlo si 

ho i rádio Svobodná Evropa, které vysílalo jeho kázání. Na podzim roku 1982 byl Jerzy 

Popiełuszko vládnoucím režimem obviněn, že jeho mše se mění v politické 

demonstrace a představují ohrožení pořádku a bezpečnosti ve městě.375 V prosinci 1983 

byl Popiełuszko zatčen, po půl roce byl na základě amnestie propuštěn. 

19. října 1984 se v podvečer Jerzy Popiełuszko vracel domů z Bydhošti, kde sloužil mši 

ve farnosti Pěti svatých bratří mučedníků. Cestou byl zastaven členy tajné policie,  

kteří byli přestrojeni za běžnou silniční hlídku. Následný děj lze rekonstruovat podle 

výpovědí řidiče Waldemara Chrostowského, jemuž se podařilo uprchnout, 

 a který rozšířil zvěst o knězově únosu.  Popiełuszko byl surově zbit, svázán a ukryt 

v kufru auta. Tím ho převezli do Toruně, kde vozilo na chvíli zastavilo,  

aby zde vyměnili registrační značky. Přitom se  Popiełuszkovi  podařilo na chvíli dostat 

ze zavazadlového prostoru a začal utíkat, brzy však ho dohonili a znovu zbili  

do bezvědomí. Poté ho, opět v kufru auta, převáželi do Włocławku a po cestě ubili 

k smrti. K mrtvému tělu přivázali závaží a svrhli ho do Visly poblíž Włocławku.376 

 

Kult a ikonografie 

První projevy úcty k Jerzymu Popiełuzkovi jako k mučedníkovi se objevily v podstatě 

ve stejném okamžiku, kdy zpráva o jeho smrti pronikla na veřejnost. Jeho ostatky byly 

nalezeny v nedaleké zátočině Visly 30. října. Tělo bylo převezeno k soudnímu ohledání 
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a pitvě do Białegostoku [109]. Pitevní zpráva, která byla později zveřejněna a stala se 

jedním z hlavních dokumentů beatifikačního procesu, uvádí, že tělo neslo výrazné 

známky mučení.  

V místě Popiełuszkowa působení na Żoliborzu se začaly shromažďovat davy věřících  

a byly zde  neustále slouženy mše a drženy modlitební hlídky.377 Rovněž početné 

zástupy doprovázely převoz Popiełuszkových ostatků z Białegostoku do Varšavy [110]. 

Datum pohřbu bylo stanoveno na 3. listopadu. Smutečního obřadu se zúčastnilo  

na milion lidí.378  Úřady se neodvážily proti emotivně vypjatému davu zakročit. Zpráva  

o zavraždění známého kněze vyvolala reakce v celém světě. Kromě reakce Svatého otce 

při generální audienci se k události vyjádřil ve zvláštním prohlášení například  

i prezident Spojených států Ronald Reagan.379  

Beatifikační proces byl oficiálně zahájen 8. února 1997. Přestože se jeho neoficiální kult 

mezi lidmi šířil hned po jeho smrti, oficiální beatifikační proces byl zahájen až po více 

než deseti letech. Příčinou bylo několik různých faktorů, jako obavy z možného 

politického zneužití, dlouhotrvající procesy s Popiełuszkovými vrahy či tvrzení 

oficiálních míst, že se jednalo o politický zločin bez náboženského kontextu. Diecézní 

etapa beatifikačního procesu byla nakonec uzavřena po čtyřech letech a postoupena  

do Říma. Generálním postulátorem beatifikace byl ustaven P. Tomasz Kaczmarek. 

V prosinci roku 2009 byl vydán Svatým stolcem dekret o mučednictví a celý proces byl 

ukončen na jaře roku 2010, kdy byl Jerzy Popiełuszko papežem Benediktem XVI. 

prohlášen za blahoslaveného. Slavnostní mše svatá byla sloužena na Piłsudského 

náměstí ve Varšavě. Beatifikační akt přečetl Angelo Amato v zastoupení papeže.   

Při této příležitosti byla provedena exhumace Popiełuszkových ostatků.  

První projevy kultu byly soukromé povahy. Po pádu totalitního režimu se přidávají též 

oficiální projevy – byť zatím na světské úrovni, jako je budování pomníků, 

pojmenovávání ulic či škol jeho jménem. Jerzymu Popiełuszkovi  bylo uděleno  

in memoriam též nejvyšší státní vyznamenání, tehdejší prezident Lech Kaczyński  

mu roku 2009 udělil Řád Bílého Orla. Mučedníkův hrob u kostela sv. Stanislava Kostky 

je již od devadesátých let cílem poutníků. Kromě liturgické úcty je mu věnováno 

několik muzeí prezentující jeho život a působení. Roku 2004 bylo takovéto muzeum 
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s osobními věcmi a dalšími dobovými předměty zpřístupněno v podzemních prostorách 

kostela sv. Stanislava Kostky na Żoliborzu.  

Základem pro různá vyobrazení mučedníka, s nimiž se můžeme setkat, jsou dochované 

fotografie blahoslaveného [111]. Vesměs představují kněze v ornátu či prosté černé 

klerice. Autorem oficiálního beatifikačního portrétu je Zbigniew Kotyłło [112]. 
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105. V roce 1943 exhumované ostatky polských důstojníků popravených v katyňském lese (1941). 

 

 
106. Karol Wojtyła, biskup krakovský, zvolen papežem 16. října 1978. 

 

 
107. P. Jerzy Popiełuszko sloužící tzv. Mši za vlast, 26. srpna 1984. 
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108. P. Jerzy Popiełuszko sloužící mši sv. před branami varšavské Huty, květen 1981. 

 

 
 

109. Ostatky Jerzyho Popiełuszka se stopami mučení. 

 

 
 

110. Převoz ostatků P. Jerzyho Popiełuszka z Białegostoku do Varšavy. 
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111. P. Jerzy Popiełuszko 

 

 
 

112. Beatifikační portrét Jerzyho Popiełuszka, Zbygniew Kotyłło, 2010. 
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IV. ZÁVĚR 

 

Postavy světců mučedníků vystupují v dějinách církve a národů jako jedinečné 

osobnosti. Jejich osudy jsou ukázkou heroických ctností a jejich příklad byl zdrojem 

inspirace, povzbuzením a útěchou pro obyvatele Evropy v dobách jejich těžkých 

zkoušek. Památka na ně, na jejich život, hrdinskou smrt a úctu jim vzdávanou 

následnými generacemi, zachycená uměleckými prostředky, tvoří duchovní i hmotnou 

součást Evropského kulturního dědictví. 

Vývoj a proměny, k nimž během věků v Polsku docházelo a které představují v mnoha 

ohledech unikátní fenomén v rámci středoevropského prostoru, jsou více než kde jinde 

spjaty s křesťanskou vírou. Staletí trvající snahy o nalezení rovnováhy mezi východním 

a západním světem zde vytvořilo podmínky pro vznik mnoha kulturních jevů, jinde 

v Evropě neexistujících. Na území Rzecypospolité došlo poprvé k alespoň částečně 

úspěšnému pokusu o ekumenické sblížení Římskokatolického vyznání s Pravoslavím 

v podobě Brestské unie. Tím, že Polsko-litevský stát dlouhá staletí představoval 

nárazníkové pásmo proti osmanské expanzi, jakož i proti imperiálním snahám Ruska,  

se ve zdejší společnosti vyvinul hluboký smysl pro otázky věrnosti víře a vlasti,  

který nalezl své vyjádření nejprve v sarmatismu a později se transformoval  

až do myšlenky polského mesianismu, silně rezonující v díle Adama Mickiewicze. 

Historická zkušenost zde jasně prokázala, že navzdory vnějším i vnitřním konfliktům, 

které vedly až k rozpadu státu (středověká rozdrobenost na údělná knížectví po smrti 

Boleslava Křivoústého, trojí dělení Polska v 18. století), polská společnost vždy 

nalézala jednotící prvek vedoucí k opětovnému národnímu sebeurčení v univerzálnosti 

víry a církve, která zde vždy vystupovala jako spolunositel myšlenky národní jednoty  

a zastánce svobody národa (bl. Wincenty Kadłubek ve 13. století s myšlenkou práva  

na odpor proti nespravedlivé vládě, Ściegienyho romantický konspirační text  

z 19. století apod.). 

Příklad osobního hrdinství mučedníků vždy pro společnost znamenal silný morální apel. 

V tomto kontextu jsou právě mučedníci významnými spolutvůrci národní historie. 

Výrazným specifikem v polských dějinách je úzká provázanost jejich oběti jak pro víru, 

tak pro vlast. Podobný bezprostřední vztah mezi vírou a vlastenectvím,  

který představuje v západní Evropě například postava Jany z Arcu či Thomase Moora, 
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se v prostředí Rzecypospolité opakuje mnohokrát. Přímou souvislost s bojem  

o celistvost státu a duchovní sjednocení národa mají život a smrt sv. Josafata 

Kuncewicze, sv. Andrzeje Boboly, bl. Mučedníků pratulinských i bl. Jerzyho 

Popiełuszka. Další mučedníci pak ovlivňovali národní povědomí nepřímo,  

ale neméně významně, duchovní kontinuitou, kterou představuje jejich kult. Jako 

příklady lze uvést legendy spjaté se sv. Stanislavem, kde je akcentována myšlenka 

sjednocení státu, starobylost Hnězdenské metropole, reprezentovaná postavami  

sv. Vojtěcha a sv. Pěti bratří či lokální, ale významný kult Sandoměřských mučedníků, 

kteří neuprchli v čase nebezpečí a poskytovali duchovní služby svým bližním  

až do smrti.  Není bezdůvodné předpokládat, že jejich příklad sloužil jako vzor  

pro obránce Jasné hory v době švédské Potopy, pro řeholníky v Niepokałanově  

či řadové kněží za druhé světové války, z nichž mnozí byli zabiti, protože neopustili své 

věřící či raněné a nemocné. O duchovní kontinuitě polské církve, kterou neoslabilo  

ani téměř sto let trvající rozdělení země, svědčí i dojemná okolnost, že svou poslední 

mši sloužil P. Popiełuszko v kostele sv. Pěti bratří v Bydhošti. 

Bližší pohled na jednotlivé postavy mučedníků nám odhaluje fakt, že se v průběhu dějin 

až schematicky opakují určité situace, kdy je jedinec konfrontován s otázkami morální 

zodpovědnosti, věrnosti a vlastní schopností oběti. Zde prezentované mučedníky proto 

můžeme, bez ohledu na časovou a geografickou vzdálenost mezi nimi, z hlediska 

okolností jejich smrti typologicky rozčlenit, i přes nepopiratelnou historickou 

determinaci, do několika skupin.  

Do jedné skupiny můžeme zařadit mučedníky, jejichž smrt byla přímým důsledkem 

konfrontace se státní mocí. Sem patří sv. Stanislav, bl. Mučedníci pratulinští,  

bl. Jerzy Popiełuszko a svým způsobem též sv. Florian.  

Další tvoří oběti v podstatě izolovaných násilných činů, které byly ovšem bezprostředně 

spjaty s jejich činností; tedy sv. Vojtěch, sv. Pět bratří a sv. Josafat Kuncewicz. 

Třetí skupina představuje ty mučedníky, kteří položili život během ozbrojených 

konfliktů; jimi byli bl. Mučedníci sandoměřští, sv. Andrzej Bobola, sv. Maksymilian 

Maria Kolbe. K nim lze částečně přiřadit též bl. Benignu z Trzebnice a bl. Karolinu 

Kózku.  

Tyto dvě mučednice by bylo možno zařadit i do samostatné kategorie tzv. mučednic 

čistoty, čili obětí sexuálně motivovaného útoku. Otázka tohoto pojetí mučednictví je 

stále poněkud sporná, počínaje sv. Augustinem a jeho snahou o definování tzv. duševní 

viny, až po současné námitky feministických hnutí, že kladení důrazu na smrt oběti 
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v podstatě adoruje pachatele. Mučednice čistoty se však, i přes tento spíše akademický 

rozpor, vždy těšily mimořádné lidové úctě, jak to vidíme například u sv. Marie Goretti, 

bl. Karoliny Kózky a lze to oprávněně předpokládat i u bl. Benigny, byť dnes téměř 

zapomenuté. 

 Obecně lze k této problematice říci, že mučednictví je vždy následkem kriminálního 

činu a záleží na motivech činu a osobnosti oběti i jejím charakteru. Právě touto 

problematikou se zabývá příslušná komise během kanonizačního procesu, jak tomu bylo 

například v případě Mučedníků pratulinských, kdy musela být zodpovězena zásadní 

otázka, zda se jednalo pouze o politicky motivované násilí či zda dominantním prvkem 

byla otázka víry. 

Na základě předchozího rozčlenění mučedníků se můžeme rovněž pokusit stanovit 

některé osobnostní rysy a vzorce chování, které jsou pro ně společné.  

Pro oběti politicky motivovaných vražd, sv. Stanislava, bl. Pratulinské mučedníky,  

bl. Jerzyho Popiełuszka i sv. Floriana jsou charakteristickými: Pevnost přesvědčení 

navzdory hrozící či existující perzekuci, odvaha veřejně prezentovat své názory, 

neústupnost, odhodlanost zasazovat se o prosazení křesťanských hodnot i v mezních 

situacích.  

Pro druhou skupinu je nejtypičtějším znakem odvaha vydat se ve jménu víry  

do nepřátelského prostředí a mimořádně silné osobní nasazení pro věc. K typickým 

misionářům, jakými byli sv. Vojtěch a sv. Pět bratří, lze přiřadit sv. Josafata 

Kuncewicze, který se jako biskup častými vizitačními cestami osobně zasazoval o šíření 

myšlenky jednoty mezi římskými katolíky a pravoslavnými, ač si jistě byl plně vědom 

výbušnosti situace v dané oblasti a hrozícího nebezpečí.  

Mučedníci, kteří zahynuli během válečných konfliktů, jsou příkladem osobní statečnosti 

tváří v tvář nepříteli, věrnosti duchovnímu úřadu v časech krize a především lásky 

k bližnímu, pro niž se přímo či nepřímo obětovali. Bl. Sadok a jeho druhové neopustili 

Sandoměř, ačkoli měli nepochybně zprávy o blížícím se tatarském vojsku a přes 

bezprostřední hrozbu smrti se dál věnovali svým pastýřským povinnostem. Sv. Andrzej 

Bobola se riskantním útěkem z  Perediłu do Mogilna snažil ochránit jeho obyvatele před 

ukrutnostmi povstaleckých Kozáků, když předtím neopustil oblast, kde povstání stále 

naplno zuřilo, aby mohl dál vykonávat své poslání. Sv. Maksymilian Maria Kolbe, 

přestože byl poprvé zatčen již v roce 1939, pokračoval v protinacistickém odboji  

a ukrýval pronásledované, včetně Židů, vůči nimž se před válkou vymezoval.  
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Po uvěznění v koncentračním táboře v Osvětimi dobrovolně obětoval svůj život za život 

spoluvězně. 

Ačkoli o bl. Benigně nevíme téměř nic, vzhledem k okolnostem její smrti, stejně jako  

u bl. Karoliny Kózky, lze předpokládat neobyčejnou osobní statečnost a vůli nepoddat 

se násilí. V tomto kontextu je povýšení těchto obětí na úctu oltáře formou zásadního 

odmítnutí a protestu proti nesmyslnému násilí páchanému na nevinných. 

Polské národní kulturní dědictví je jedním z nejvýmluvnějších dokladů vlivu prolínání 

různých kultur, k němuž během staletí v daném geografickém prostoru docházelo. 

Nejvýraznější je v tomto směru střet západní a východní spirituality, odrážející se 

v mnohých sakrálních památkách, především ve východních oblastech Rzecypospolité, 

které dnes nalézáme hlavně na Ukrajině, v Bělorusku, ale i na Litvě či na Slovensku. 

Nejhodnotnějším příkladem je dochovaná výzdoba kaple Nejsvětější Trojice v Lublinu 

z 1. třetiny 15. století. O zmíněném prolínání svědčí i fakt, že nejvýznamnější milostné 

obrazy uctívané v rámci Rzecypospolité (I., II., III.), jsou byzantského původu, počínaje 

Pannou Marií Čenstochovskou, přes litevské paladium s Pannou Marií Ostrobramskou 

po obraz Milostné Matky Boží v Křešově, která je jednou z nejstarších ikon v oblasti 

Slezska. Vysoce specifickou oblastí je dnešní příhraničí jihovýchodní části Polska  

a severovýchodního Slovenska, obývaná dnes již téměř vymizelým Łemkovským 

etnikem. Mobiliář zdejších dřevěných cerkví je cennou ukázkou kombinace východního 

a západního pojetí obrazu. Mnohá místa spjatá přímo či nepřímo s kultem jmenovaných 

mučedníků jsou zároveň mimořádně hodnotnými kulturně historickými památkami, 

v četných případech zapsanými v seznamech světového kulturního dědictví Unesco, 

například katedrála sv. Václava a sv. Stanislava Na Wawelu, hnězdenské dveře s výjevy 

ze života sv. Vojtěcha, Łęczycká kolegiáta, Floriánská brána, klášter v Trzebnici  

a další.  

Jednotící funkce, jakou katolická církev po staletí hrála v multietnické společnosti 

Rzeczypospolité, její stěžejní úloha při formování národního uvědomění, jako i morální 

autorita, jíž představovala v časech krizí a nesvobody, tvoří společně rámec,  

v němž mučednická smrt představuje vrcholné vyjádření těchto idejí. Svatí  

a blahoslavení polští mučedníci jsou nositeli hodnot, které v polské i evropské 

společnosti přetrvávají, jak o tom svědčí okolnost, že některé beatifikační a kanonizační 

procesy probíhají až do současné doby. Nejen mučednictví, které završuje úsilí o svatost 

života, ale hlavně sám jejich život, který byl prostoupen vírou a obětí Bohu a bližním,  

je a má být inspirací, která překračuje hranice země i národa. 
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