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Úvod 

 „Zevnějšek často prozrazuje, co je uvnitř,“  prohlásil koncem 15. století věhlasný italský 

diplomat Baldassare Castiglione († 1529) na vévodském dvoře v Urbinu, čímž jednoduše shrnul, 

jaký význam měla řeč těla a oblékání pro renesanční společnost své doby. Skutečnost oddělení 

kléru od většinové společnosti (slovy Tridentského sněmu „segregatus a populo“) je spojena se 

zesílenou nutností vnitřního řádu a hierarchické podřízenosti nezbytné k dosažení organizační 

životaschopnosti, která je navenek jasně a čitelně sdělována prostřednictvím srozumitelného 

vizuálního řádu v oblékání a způsobu chování. Studium proměn tvaru oděvu a jeho zdobení je z 

dnešního pohledu doménou hlavně etnografie a dějin výtvarného umění v rámci studia proměn 

životního stylu. Ukázkovým příkladem může být právě problematika církevního odívání, protože 

je nevšedním studijním materiálem s velice rozmanitou výpovědní hodnotou. Církev jako 

společenská instituce se v západním světě vyznačuje prokazatelně nejdelší historickou kontinuitou 

a její kořeny ji spojují s nejstaršími kulturami světa. Zcela specifickou skupinou je všední civilní 

oděv křesťanských služebníků kultu, vlastně mimoliturgický či stavovský oděv duchovních. Je to 

on, který díky důrazu na zcela specifickou vizualitu vyjadřuje nadosobní poslání jedince, a tak se 

stává jasným a viditelným znamením zasvěcení srozumitelným běžnému člověku. Rovina 

demonstrující odlišnosti, ať už dočasné či trvalé, je jasným projevem hierarchického principu v 

lidském odívání, svědectvím o funkční přítomnosti náboženských norem v životě společnosti. 

 Badatelský zájem vyvolal kněžský stavovský oděv krátce před svoláním přelomového 

Druhého vatikánského koncilu (1962–1965), kdy bylo už zcela zřejmé, že v rámci aggiornamenta 

bude potřeba řádně změnit vizuální tvář církevních obřadů i samotných duchovních, aby, 

oproštěna od starých a v dnešní době už neúčinných symbolů, lépe hovořila k modernímu člověku 

Výjimečnou práci na toto téma předložil francouzský kanonista Louis Trichet, jehož dílo (1986) je 

dosud jediným moderním zpracováním dějin kněžského stavovského oděvu s podrobnými 

právnickými sondami do usnesení diecézních synod francouzské středověké a novověké církve. 

Další hlubokou právnickou studií s významnými kulturně-sociologickými přesahy je výjimečné 

dílo mladého italského kněze Michele De Santi (2004), jež reflektuje především disciplinární 

církevní učení po vydání Kodexu kanonického práva v roce 1917. 

 

Cíl práce 

 Hlavním cílem disertační práci bylo vytvořit syntézu písemných a literárních pramenů 

dotýkajících se disciplinární nauky katolické církve o stavovském oděvu sekulárního kněžstva a 

porovnat je s dochovaným obrazovým fondem od raného středověku až po současnost. Toto téma 

nebylo dosud v takové šíři ve světovém odborném tisku reflektováno.  
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Metodika bádání 

 Zpracování tématu vychází svou koncepcí z obdobně řešených prací týkajících se dějin 

stavovského odívání (např. vojenského), kde kromě vlastního syntetického textu má stejný 

význam slovníček vybraných oděvních součástí a obrazová příloha s komentovaným doprovodem 

vztahujícím se k příslušným oděvním reáliím.  

 Je jen přirozené, že v případě stavovského odění křesťanských služebníků kultu čili 

nositelů náboženské autority ve společnosti jsou prvotním pramenem především náboženské 

texty. Od raného středověku je otázka kněžské identity stále palčivější, protože do ní zasahuje a 

razantně ji ovlivňuje stále silnější mnišský proud, i když ve své podstatě jde o dva různé způsoby 

následování Krista. Duchovní texty mnišských autorit mají v sobě zcela zřetelné důrazy na 

asketický, tedy na světu nezávislý rozměr takového následování (Jan Cassianus, Benedikt z 

Nursie, Řehoř Veliký, Bernard z Clairvaux), který se pevně prosadí až v okamžiku zavedení 

celibátního způsobu prožívání kněžské služby ve vrcholném středověku. Pokyny disciplinárního 

charakteru jsou obsaženy nejenom v mysticky zabarvených traktátech o kněžské službě nebo 

bohoslužbě, ale stále častěji i ve sbírkách právních norem prosazených na místních synodách i 

celocírkevních koncilech. Rychlý rozvoj knihtisku způsobuje snadnější výměnu informací i mezi 

vzdálenými místy a z církevního hlediska umožňuje postupné prosazování právnických norem na 

větších územních celcích. K souborům právnických ustanovení přistupují i první v podstatě 

historické práce obvykle komentující nějakou nově zavedenou zvyklost či naopak disciplinární 

zákaz nebo omezení  

 V rámci široké ikonografické základny existuje i zcela osobitá skupina obrazových 

pramenů, které na své pravé objevení teprve čekají. Jde o bohatý obrazový fond dochovaný 

v církevních sbírkách, hlavně portrétní galerie nižšího duchovenstva. Od poloviny 19. století 

nemůžeme opominout ani fotografické doklady.  

 

Obsah a struktura disertační práce 

 I. Úvod (Metodologický kontext: Oděv a jeho symbolická role v církvi; Prameny a 

literatura;  Obrazové a hmotné prameny) 

 II. Východiska: Na okraj teologie šatu (Nahota, lidské tělo a oděv v Písmu; 

„Znovuoblékání“ Adama; Oblékání lidství; Lidské tělo, tělesnost a oděv u prvních křesťanů a 

církevních Otců; Antický pohled na tělesnost člověka; Tělesnost a symbolika šatů u apoštola 

Pavla z Tarsu; První disciplinární odlišnosti křesťanů; Nahota těla a oděv u církevních Otců) 

 III. Dar služby (Nová důstojnost; Askeze a kázeň v raném novověku; Svět askeze; Šat 

pokání; Pokušení barevnosti; Šíření císařských způsobů; Barevnost barbarského světa; Franská 

barevnost; Svět mnichů; Benedikt a benediktini; Tonzura jako znamení zasvěcení; Svět kleriků) 
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 IV. Barvy bojující církve (Rodí se třetí stav;  Nové reformní zásady; Insignie duchovní 

srchovanosti; Mnišská nebarevnost; Boj o mnišskou čerň; Nebezpečná barevnost; Boj o 

investituru; Barvy gregoriánské reformy; Barvy duchovní moci; Regnum et sacerdotium; Boj o 

insignie; Tiára a papežský majestát; Počátky kardinálského purpuru; Pokušení moci) 

 V. Papežství ve vleku dvorské kultury (Avignonské extravagance; Oděv kněžstva; Oděv 

hierarchie;  Kritiky a zákazy; Causa reformationis; Renesanční církev (1447–1589); Oděv papeže 

a hierarchie; „Porporati“;  Reforma kurie (1514); Renesanční rafinovanosti v „kněžské módě“; 

Přichází černá; Luxusní čerň; Barva reformace) 

 VI.  Radikalita koncilu (Segregatus a populo: Tridentský koncil a reforma kléru; Milánská 

reforma (1564–1584); Římská reforma (1589–1591); Sutana (1624); Kněžský stav; Trident podle 

Francie (kněžský talár a Francie 17. století) ; Nosívali se přemnozí po světsku – situace za Alpami; 

Preláti; Navzdory Tridentu: voják; Navzdory Tridentu: dvořan; Francie; Německo a střední 

Evropa; Navzdory Tridentu: krásný abbé 

 VII. Mezi církví a státem (Místo reformy revoluce; Zlom: Francouzská revoluce; První 

ohlasy: sekularizace v Německu ( 1803); Pod dohledem státu; Kněžský úřednický oděv „à la 

française“;  Kněžský stav; Viditelná katolicita a ultramontanismus ve Francii; Zlatý věk  farářů; 

Preláti; Abito piano  (1851); Noví preláti; Nová katolicita; Kněžský talár jako znamení; Národní 

koleje v Římě;  Na řadu přichází kolárek; Manifestační katolicita 

 VIII. Kn ěžský oděv ve 20. století (Sutana a sekularizace; Válečné zkušenosti; Sutana a 

moderna;  K reformám Druhého vatikánského koncilu; Sutana nebo clergyman?) 

 Závěr (Slovníček vybraných oděvních součástí; Literatura; Seznam vyobrazení) 

 

Teoretický a praktický přínos práce 

 Předkládaná práce  je příkladem interdisciplinárního studia na hranici teologických 

disciplín (biblická teologie, dějiny spirituality, sakramentální teologie), religionistiky (kontext v 

rámci ostatních monoteistických  náboženství), kulturní sociologie (oděv jako vizuální symbol), 

obecných církevních dějin a dějin kanonického práva a ve stejné míře i disciplín 

uměleckohistorických (proměny životního stylu, dějin malířství a sochařství, kulturní historie), s 

přesahem i do praktického znalectví např. textilních materiálů, tkalcovských a barvířských 

technologií apod. 

 

Anotace 

 Oděv, jeho podoba, barevnost, způsob používání apod. hraje bezesporu nejvýznamnější 

úlohu v procesu lidské neverbální komunikace. Jeho používání souvisí s prožíváním příslušných 

kulturních vzorců. Jejich užití nebo naopak  „čtení“ činí člověk zcela podvědomě, protože dobře 
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postihují to, co by jinak jen obtížně vyjadřoval slovy. Zcela zvláštní systém významů a výpovědí 

oděvu charakterizuje oděv náboženských představitelů, v našich kulturních souvislostech hlavně 

představitelů katolické církve. Z hlediska současného překotně se rozvíjejícího badatelského 

zájmu o dějiny odívání (ať už podle období, profesních skupin nebo geografických oblastí) stojí 

stavovské odívání křesťanského kněžstva poněkud stranou. Je to způsobeno i tím, že tvoři v rámci 

celkových dějin odívání značně specifickou skupinu vyznačující se nepřetržitou kontinuitou, 

bohatou symbolikou  stvrzenou církevními předpisy, ale i místní tradicí.  Katolická církev chápe 

kněžství jako samostatnou svátost. Toto učení má hlubokou tradici a teologické zakotvení v 

biblickém učení a nauce církevních Otců. Kněz je přirozenou součástí křesťanského společenství, 

ale jeho služba je mimořádná. Už během prvních staletích se formuje teologická nauka o kněžství 

a kněžském stavu, ale nezůstává pouhou naukou, ale má i praktický dopad v životě duchovního a 

jeho okolí. Kněz se stává garantem společenského řádu a s ním spojených hodnot. Viditelné 

odlišení kněze od ostatního společenství tak dostává i svůj symbolický rozměr. Aby byla zajištěna 

vnitřní kompetenční životaschopnost církve, musí se její členové podřídit autoritě. Tak vznikl 

princip tzv. stavovské hierarchizované uniformity, tzn. že viditelným způsobem je ukázáno 

postavení a pravomoci nositele (podobně jako v armádě aj.). Šířka problematiky stavovského 

oděvu kněžstva dnes vyžaduje nutnost mezioborového bádání. Práce se snaží na pozadí obecných 

dějin církve naznačit vývoj, kterým se ubírala nauka o kněžství a jeho úkolu v křesťanském 

společenství. Kněžský oděv zcela zjevně vypovídá o tom, jak byl kněz vnímán společností, církví 

(resp. církevním právem), ale i jak vnímal sám sebe. To vše je konfrontováno s dochovaným 

obrazovým materiálem a analýzou dochovaných oděvních součástí. Součástí práce je také 

rozsáhlá obrazová příloha, řazená chronologicky, ale zároveň zohledňující podstatné rysy 

církevního stavovského oblékání pro danou dobu nebo lokalitu (typ oděvu, materiál, barevnost). 

Obrazový materiál využívá nejenom reprodukce klasických děl (nebo jejich detailů), ale 

příležitostně i fotografie jednotlivých typů oděvů. Podobně jako v jiných studiích o dějinách 

odívání doplňují obrázky uvádějící texty, jež vysvětlují součásti oděvu vyobrazených osob. 

 

Abstract 

 Clothing, its form, colours, way of use, etc. undoubtedly plays the most important role in the 

process of human nonverbal communication. The use of clothing is related to the experience of 

relevant cultural patterns that people use or vice versa "read" already quite subconsciously, since they 

express well what would otherwise be difficult to say in words. A very special system of meanings 

and messages of clothing characterizes the dress of religious leaders, in our cultural context, mainly 

the leaders of the Catholic Church. In terms of the current rapidly growing investigative interest in the 

history of clothing (whether according to seasons, professional groups or geographic areas) the estate 



6 

 

dress of Christian priesthood stands rather aside. It is caused also by the fact that within the overall 

history of clothing this subject represents a very specific group characterized by uninterrupted 

continuity, rich symbolism affirmed not only by the church regulations, but also by a local tradition. 

The Catholic Church views priesthood as an individual sacrament. This doctrine has a deep-rooted 

tradition and is theologically anchored in the Bible and the Church Fathers teachings. A priest is a 

natural part of the Christian community, but his service is exceptional. The theological teaching on 

priesthood and priestly estate formed as early as in the early centuries, nevertheless it did not remain a 

mere teaching, but it also had a practical impact on the life of a clergyman and his surroundings. The 

priest became the guarantor of social order and its associated values. Thus, a visible distinction 

between the priest and the rest of the community got even a symbolic dimension. To ensure the 

internal competency viability of the Church, its members must subordinate to the authority. So the 

principle of so-called estate hierarchized uniformity was established, i.e. the status and power of a 

wearer is visibly marked (similarly to armed forces, etc.). The subject of estate dress of priesthood is 

so broad that today it necessarily requires interdisciplinary research. This dissertation traces the ways 

in which the teaching on priesthood and priestly mission changed in the Christian community on the 

background of the general Church history. The priestly dress clearly communicates how a priest was 

perceived by a community, by the Church (or more precisely by the canon law), as well as how he 

perceived himself. All this is compared with extant visual material and analysis of surviving garments. 

The work contains an extensive chronologically arranged illustrated appendix that at the same time 

takes into account the essential features of the clerical estate clothing in given period or region (type 

of dress, material, colours). Visual material makes use of not only prints of classic art works (or their 

details), but also photographs of individual types of dress. Similarly to other studies of the history of 

clothing, illustrations are followed by captions explaining the parts of clothing of depicted persons. 

 
Klí čová slova 

kněžství – kněz – kněžský oděv – církevní hierarchie - kněžská kázeň – sutana – dějiny odívání – 

reprezentace církevní  

 

Keywords 

priesthood – priest – priestly dress – Church hierarchy – priestly discipline – cassock –history of 

clothing – adornments of clerical clothing 
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Shrnutí 

 Po staletí se církevní život i oficiální ceremoniál proměňoval a vždy určitým způsobem 

zrcadlil světskou společnost. Je nesporné, že rozměr slavnostních obřadů kontinuálně propojující 

v symbolické rovině minulost s budoucností zanechává v každém, kdo je má možnost prožít 

hluboký dojem. Zjednodušuje se i vatikánský ceremoniál, ve kterém postupně mizí dnes už 

nesrozumitelné prvky, které sice v minulosti měly svůj význam, ale dnes už neodpovídají 

mentalitě současného člověka a jeho životním zkušenostem. Oděv kněze je stále odrazem 

skutečnosti, jak církev chápe samu sebe a své poslání ve společnosti. Změnila se společnost, 

změnila se církev, musel se změnit také kněžské šaty. Změny odpovídají ostatně tendencím, které 

zaznamenáváme i v civilní sféře, kde je rovněž patrný posun ve vnímání symbolické mluvy 

oblečení. Příslušná výpověď, onen dress code, je nadále pro člověka důležitý, stejně jako roste 

význam samotné nonverbální komunikace.  

 Dnešní člověk už neumí tolik číst v oné symbolické mluvě, která vznikala organicky po 

staletí a která je pro církev tak typická. Kněží sami se musí vrátit k pramenům svého povolání. Ke 

Kristu – živému kameni. Je nesporné, že kněžské povolání není ukryto v žádném vnějším 

znamení, v žádném oděvu. Stejně zřejmé je, že kněžský oděv ke kněžské službě patří. „Prožívat 

kněžství v postmoderně je náročné a nevděčné, v mnoha směrech těžší, než v dobách, kdy bylo vše 

dané a stačilo naplňovat společenské a církevní normy. Ale je to zároveň kairos, možnost se vrátit 

k jádru a podstatě kněžství…“
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