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Knoflíček, Tomáš: The Miraculous Mass of St Martin of the Church of St Anna in Přiby sla-
vice near Třebíč

The pioneering study specifically analyzes the fragments of the medieval omural paintings 
of the church of St Anna in Přibyslavice discovered at the early 70s of the 20th century. In 
particular, it focuses on the scene situated above the sanctuary and construes it as the depic-
tion of the miraculous mass of St Martin which is quite rare in the context of Czech and Eu-
ropean production respectively. Its attractivity is advanced by the eucharist tone of the scene 
given by the setting as well as the presence of the subtle figure of the crucified Christ. In the 
connection with the Legend of St Martin it represents an entirely unique motive, however, it 
may be considered that in this context it represents a substitution of the absent motive of the 
revelation of the golden sphere which is mentioned by Sulpicius Severus, the first biographer 
of St Martin.
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Součástí dnes převážně pozdně barokního poutního komplexu v Přibyslavicích je i v já
dru románský kostel sv. Anny. Přitažlivost této stavby, považované za jeden z nejstarších 
příkladů tribunového kostela na západní Moravě, umocňuje bezprostřední sousedství 
patrové, původně pravděpodobně profánní budovy opevněného sídla.1 Ze stavebněhis
torického průzkumu, prováděného v Přibyslavicích v letech 1968–1973, vyplynulo, že 
ke sloučení obou staveb došlo zřejmě v druhé třetině 13. století rozšířením staršího ap
sidového kostela. Hypotézu spatřující v úloze stavebníka královnu Konstancii sice nelze 
s jistotou potvrdit, v každém případě však v této době kostel poprvé registrují písemné 
prameny (1224).2 Dnes má svatyně podobu podélné jednolodní stavby s pravoúhle uza
vřeným presbytářem a mohutnou hranolovou věží v průčelí. Především její interiér doznal 

1 K stavebnímu vývoji kostela ve středověku více RICHTER, V.: Archivní materiálie k západomoravské topo
grafii. Časopis vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 1932, roč. 45, s. 90–102; TÝŽ: Románský kostel 
v Přibyslavicích. Zprávy památkové péče, 1957, roč. 17, s. 39–41; KUDĚLKA, Z.: Stavební vývoj románského 
kostela v Přibyslavicích. Umění, 1982, roč. 30, č. 1, s. 43–50; ZAORALOVÁ, M.: Kapitoly z dějin Přibyslavic. 
Vlastivědný věstník moravský, 1992, roč. 44, s. 156–168; UHLÍŘ, J.: Zeměpanské Přibyslavice. Třebíč 1998, zde 
i odkazy na případnou další literaturu.
2 ŠEBÁNEK, J.: Listiny přibyslavické. Časopis Matice moravské, 1933, roč. 57, s. 1–58; v listině z roku 1231 
papež Řehoř IX. přijímá všechny věnné statky královny Konstancie pod svoji ochranu. Viz Codex diplomaticus 
et epistolaris Moraviae, II. Brno 1939, s. 274.
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v následujících stoletích řady změn. K těm nejvýraznějším nutno přiřadit renesanční do
stavbu severní lodi a především celkovou barokizaci, obnášející nové zaklenutí, prolomení 
oken a nahrazení románské tribuny kruchtou. Ve stejné době došlo i ke změně statusu 
přízemního prostoru profánního přístavku, sloužícího nadále jako sakristie.

K výsledkům stavebněhistorického průzkumu lze počítat také odkryv středověkých 
nástěnných maleb. Značně torzální výzdoba, omezující se na severní stěnu presbytáře, 
pochází z několika časových vrstev.3 Zvláštní pozornost si však v jejím rámci zaslouží 
výjev mše nacházející se nad původním kamenným sanktuáriem.4 Kompozici dole a po 
stranách vymezuje dnes fragmentární červený rám s úponky zakončenými bobulemi, jenž 
nahoře přechází ve tři segmentové červenobílozelené oblouky symbolizující nebeskou 
sféru. Scéně vévodí prostovlasý světec zachycený v okamžiku elevace. Stojí před oltářem 
zdobeným kazetovým vzorem s motivem kvadrilobu, na kterém spočívá kalich zakrytý 
korporálem. V rukou s největší pravděpodobností drží hostii, nad kterou lze částečně 
rozlišit drobnou postavu ukřižovaného Krista. Kompozici po stranách doplňují andělé se 
svícemi a kadidelnicemi v rukou. 

Popsaná scéna nebyla dosud podrobena zevrubnější ikonografické a formální analýze, 
o čemž svědčí i skutečnost, že se v literatuře prozatím objevila jediná možnost interpre
tace ve smyslu mše sv. Řehoře.5 Takový výklad je ale nepravděpodobný. Odhlédnemeli 
od faktu, že malba je bezpochyby starší než první příklady této ikonografie objevující se 
na konci 14. století, je to především absence zobrazení Bolestného Krista obklopeného 
nástroji umučení, která činí tuto hypotézu v zásadě nepřijatelnou. Současně na obraze na
lezneme indicie, z nichž lze vyjít při hledání vhodnějšího námětu, byť třeba v českém pro

3 Tento příspěvek nemá ambici analyzovat všechny malby odkryté v Přibyslavicích, proto zde připojuji alespoň 
jejich zběžný výčet. Nejstarší časovou vrstvu reprezentují fragmenty dvou obtížně interpretovatelných vyobra
zení. První, situované v presbytáři nad vchodem do postranní lodi, zachycuje rudkou provedenou postavu ďábla 
drápy se zatínajícího do neurčitého předmětu u jeho nohou. Druhé, umístěné dále vpravo, je dnes zcela nesou
vislé a sestává pouze ze čtyř do omítky vyrytých kruhů uspořádaných do podoby kříže, pod nimiž se vedle něko
lika nejasných tahů štětce objevuje pozůstatek horizontálního prutu (?) na pravém konci se rozštěpujícího do tří 
zavíjejících se úponků. Kresebný charakter obou zlomků formálně koresponduje s tzv. lineárním slohem, dobu 
jejich vzniku lze proto rámcově vymezit první polovinou 14. století. Výjev, jemuž je věnován tento text, reprezen
tuje druhou časovou vrstvu, tj. cca padesátá, šedesátá léta 14. století. Do stejné vrstvy pak spadá i ornamentální 
výzdoba vnitřní plochy vítězného oblouku. Konečně třetí, nejmladší vrstvu zastupují dva torzálně dochované 
novozákonní výjevy. Prvním je Ukřižování, které doplňují po levé straně a nahoře nad příčným břevnem kříže 
umístěná erbovní znamení (štíty s českým lvem, hvězdou a pětilistou růží). Tato malba, původně překrývající 
výše připomenuté fragmenty rytých kružnic, byla v sedmdesátých letech z důvodu špatného stavu omítky sňata 
a transferována na východní závěrovou stěnu. Druhým výjevem je scéna Smrti P. Marie, která zůstala na původ
ním místě, vlevo nad vchodem do sakristie. Malby, jež se vyznačují poněkud rustikálním zpracováním s řadou 
tvarových zjednodušení, pravděpodobně vznikly kolem poloviny 15. století. 
Dnes známé malby jsou pozůstatkem mnohem rozsáhlejší středověké výzdoby, jež se neomezovala jen na in
teriér kostela, ale i na jeho exteriér. Svědectví o tom podávají prameny z dvacátých let 18. století spjaté s vý
stavbou barokní kaple, která měla ochránit před povětrnostními vlivy malbu P. Marie, zdobící vnější jižní stěnu 
románského kostela (malba poznamenaná četnými přemalbami je dnes umístěna na hlavním oltáři poutního 
kostela). V dopise heraltického faráře fundátoru kaple hraběti Collaltovi z konce roku 1720 doslova stojí: S po-
kornou úctou poníženě oznamuji, že Nejblahoslavenější Panna od věku podivuhodně na vnější zdi Přibyslavického 
kostela vymalovaná, přes nepřízeň se počasí uchovává, tolik uchvacuje zbožnost lidí, že nikdo nevstoupí a nikdy 
nevyjde z kostela, kdo by jí pokleknutím neuctil (Moravský zemský archiv v Brně, sg. VII/16/5). V jiném farářově 
dopise z ledna roku 1725 se pak objevuje zmínka ještě o dalších malbách na této stěně, o jejich ikonografii se však 
pisatel nezmiňuje (Moravský zemský archiv v Brně, sg. VII/16/13).
4 Jeho vznik spadá do první poloviny 14. století.
5 KUDĚLKA, Z.: Stavební vývoj románského kostela v Přibyslavicích, s. 45; UHLÍŘ, J.: Zeměpanské Přibysla-
vice, s. 45.
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středí neobvyklého. Klíčovou se pro výklad scény ukazuje především postava anděla v pra
vém horním rohu. Podrobnější průzkum poškozené malby odhalí, že se nad oltář snáší 
nikoli pouze s kadidelnicí, nýbrž i s částí jakési textilie, patrně kněžského roucha. Událost, 
jež by nejlépe odpovídala takovému popisu, nalezneme v legendě ze života sv. Martina.6 
Jistého dne měl tento světec – tehdy již biskup v Tours – na své pravidelné cestě do kostela 
potkat žebráka třesoucího se zimou. Nařídil proto arciděkanovi, který jej doprovázel, aby 
nuzáka oblékl; protože se k tomu ale neměl, věnoval sv. Martin žebrákovi svoji vlastní 

6 Ke kultu a ikonografii sv. Martina obecně: DE LA MARCHE, L.: Saint Martin. Tours 1881; BAS, H.: Saint 
Martin. Tours 1897; SAUVEL, T.: Les miracles de SaintMartin. Bulletin Monumental, 1956, roč. 64, s. 153–
179; KÜNSTLE, K.: Ikonographie der Heiligen. Freiburg im Breisgau 1926, s. 438–444; RÉAU, L.: Ikonogra-
phie de l’ art chrétien, III/2. Paris 1958, s. 900–917; Saint Martin dans l’ art et l’imagerie – exposition nationale. 
Tours 1961; KIMPEL, S.: Martin von Tours. In: KIRCHBAUM, E. – BRAUNFELS, W. (eds.): Lexikon der chris-
tlichen Ikonoraphie, VII. Freiburg im Breisgau 1974, sl. 572–579; GERETTI, A. (ed.): Martino : Un santo e la 
sua civiltà nel racconto dell’ arte. Milano 2006. 

Mše sv. Martina, 50–60. léta 14. století, nástěnná malba,  
Přibyslavice, kostel sv. Anny. Foto autor
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tuniku, v níž se chystal sloužit mši. Bohoslužbu 
pak začal celebrovat v narychlo sehnaném, 
špatně padnoucím rouchu, jež mu při pozdvi
hování svátosti odhalovalo paže. Podle legendy 
se proto z nebes snesli andělé a Martinovy ruce 
zahalili zlatými rukávy posázenými drahými 
kameny. Tuto událost zaznamenává již první ži
votopisec a současně žák sv. Martina, Sulpicius 
Severus.7 V 2. a 3. dialogu jeho knihy De vita 
beati Martini se sice dosud výslovně nezmiňuje 
o andělovi, připomíná ale svědectví exprefekta 
Arboria, který během mše na Martinových ru
kou spatřil perly.8 Shodně je událost zazname
nána i v dalších hagiografických dílech sepsa
ných Řehořem z Tours (Libri IV de virtutibus 
Sancti Martini, 5. století) či Venatiem Fortuna
tem (De vita Sancti Martini, 6. století). Anděl 
přinášející zlaté, perlami zdobené řetízky se 
objevuje teprve v pozdějších verzích legendy 
a je připomínán i v nejvýznamnějším hagio
grafickém textu středověku, Vora ginově Zlaté 
legendě.9 Součástí líčení většiny životopisců se 
stal také zázrak, jenž tomuto oka mžiku bezpro
středně předcházel. Nad Mar tinovou hlavou se 
měla v jisté chvíli objevit ohnivá koule. Úkazu byl přikládán velký význam především pro 
jeho podobnost s novozákonním Sesláním ducha svatého. Stal se také hlavním argumen
tem vedoucím k pozdějšímu prohlášení sv. Martina za apoštola Galů.10 

Do výtvarného umění se výjev Martinovy zázračné mše dostává ve 13. století zejména 
prostřednictvím rozsáhlých narativních cyklů zdobících okna francouzských katedrál 
(vitraje z Tours, Bourges či Le Mans).11 Současně lze jeho výskyt doložit i mimo Francii, 
v polovině 13. století se kupříkladu objevuje na antependiu z katalánského Sant Martí di 

7 PUTNA, M. C. (ed.): Sulpicius Severus : Život svatého Martina. Praha 2003.
8 Tamtéž, s. 213–215, 246–247.
9 Mezi pozdější svatomartinské texty patří hymnus Iste confessor, panegyrik od Alcuina a Bernarda z Clairvaux, 
sekvence od Notkera Balbula nebo francouzsky psaná poéma tourského kanovníka Péara de Gastineau. JAKUB 
DE VORAGINE: Legenda aurea. Anežka Vidmanová (ed.). Praha 1998, s. 324.
10 Podle životopisců se sv. Martin narodil mezi lety 316–336 v Panonii, v patnácti letech nastoupil kariéru vo
jáka, kterou však zanedlouho opustil, a stal se duchovním. Ještě jako voják proslul milosrdenstvím; z této doby 
pochází také patrně nejznámější epizoda z jeho života, podarování zimou trpícího žebráka polovinou pláště před 
branami Amiens. V roce 371 je sv. Martin jmenován biskupem v Tours. Vedle skutků milosrdenství se proslavuje 
i četnými zázraky – mezi jinými kříšením mrtvých – a potíráním pohanství. Umírá v roce 397. Více k životu 
sv. Martina především BABUT, E. Ch.: Saint Martin de Tours. Paris 1912; DELEHAYE, H.: Saint Martin et 
Sulpice Sevère. Analecta Bollandiana, 38. Bruxelles – Paris 1920, s. 5–136; česky s odkazy na další literaturu 
PERNOUDOVÁ, R.: Martin z Tours. Praha 2000 a především výše citovaný Život sv. Martina (pozn. 7). Právě 
v Sulpiciově textu se poprvé objevuje spojení sv. Martin, apoštol Galů, s. 126. 
11 KIMPEL, S.: Martin von Tours. In: KIRSCHBAUM, E. – BRAUNFELS, W. (eds.): Lexikon der christlichen 
Ikonographie, VII. Rom – Freiburg – Basel – Wien 1994, sl. 575.

Mše sv. Martina, polovina 13. století,  
vitraj, katedrála v Tours. Foto autor
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Gia12 a přibližně ve stejné době i na skandinávské 
výšivce s legendou sv. Martina, dnes přechová
vané v pařížském Musée de Cluny.13 V Itálii patří 
k nejznámějším příkladům této ikonografie ná
stěnná malba Simone Martiniho tvořící součást 
svatomartinského cyklu ve stejnojmenné kapli 
dolního kostela San Francesco v Assisi14 a ob
jevuje se i na freskách v katedrále v Piacenze či 
na polyptychu z Oratoria di S. Martino připiso
vaném Paolu Venezianovi.15 V českém prostředí 
můžeme prozatím kromě přibyslavického vý
jevu uvažovat jen o jeho hypotetickém výskytu 
ve Křtěnově;16 v rámci celé střední Evropy je 
nicméně zdokumentován například prostřednic
tvím nástěnných maleb z Leobenfeldu,17 Gross
bundenbachu,18 St. Martin in Kampill,19 Gnade
nwaldu,20 případně reliéfu z křídlového oltáře ze 
St. Martin in Göflan aj.21 

Pojetí Martinovy mše není ve všech uvedených 
případech identické a ne vždy se také uplatňují 
všechny legendárními texty popsané průvodní 
znaky zázraku. Pro nás může být důležité, že po
dobně jako na přibyslavickém výjevu, kde prav
děpodobně absentuje zobrazení ohnivé koule, se 

12 Mše sv. Martina, antependium, pol. 13. stol., Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya. Provenience 
Sant Martí di Gia: GERETTI, A. (ed.): Martino, s. 100–101.
13 Mše sv. Martina, pol. 13. stol., Musée de Cluny, Paris: KIMPEL, S.: Martin von Tours, sl. 575. 
14 Simone Martini, Mše sv. Martina, kaple S. Martino v dolním kostele S. Francesco v Assisi, před rokem 1319, 
nebo po 1322: Více k této nástěnné malbě MARTINDALE, A.: Simone Martini. Oxford 1988, kat. no. 4. 
15 Mše sv. Marina, dóm v Piacenze, emilianská škola, poč. 15. století: KAFTAL, G.: Saint in Italian Art : Ikono-
graphy of the Saints in the Painting of North East Italy. Sansoni – Florence 1972, s. 892; Paolo Veneziano (?), 
Mše sv. Martina, pol. 14. století, Chioggia, Oratorio di S. Martino: Tamtéž, s. 891.
16 Mše sv. Martina (?), dvacátá léta 14. století, Křtěnov, kostel sv. Prokopa. Podle Petra Pavelce by ve Křtěnově 
mohlo hypoteticky jít o celý svatomartinský cyklus, čítající kromě výjevu Mše sv. Martina a obvyklého znázornění 
sv. Martina dělícího se s žebrákem o plášť i o scény Sv. Martin křísí mrtvého a Sv. Martin rozmlouvá s Pannou Ma-
rií. Viz PAVELEC, P.: Gotické nástěnné malby v kostele sv. Prokopa ve Křtěnově na Českobudějovicku. Zprávy 
památkové péče, 1997, roč. 57, s. 188. Podle laskavého sdělení Zuzany Všetečkové nelze teoreticky vyloučit in
terpretaci v duchu ikonografie Mše sv. Martina ani v případě nástěnné malby zachycující Mši z Českého Rudolce 
z šedesátých let 14. století.
17 Mše sv. Martina, 1235–1240, Leobenfeld, klášterní kostel: NUTZ, G.: Die mittelalterlichen Wandmalereien 
der ehemaligen Klosterkirche Leobenfeld. Petersberg 2002, s. 65–66, 80–81, tab. 6.
18 Mše sv. Martina, 1330/1340, Grossbundenbach, kostel sv. Martina: WEBER, W.: Mitelalterlichen Wandma-
lereien in der Pfalz. Kaiserslautern 1976, nečíslováno. Zde je ovšem výjev nesprávně interpretován jako Zvěsto-
vání Zachariášovi.
19 Mše sv. Martina, kolem 1403, St. Martin in Kampill, kostel. sv. Martina: ANDERGASSEN, L.: Martin von 
Tours in Tirol. Der Schlern, 2006, roč. 80, č. 11, s. 75.
20 Mše sv. Martina, konec 14. stol., Gnadenwald, kostel sv. Marina: Tamtéž, s. 70.
21 Hans Weiss (?), křídlový retábl ze St. Martin in Göflan, 1479: GERETTI, A. (ed.): Martino, s. 112–113.

Mše sv. Martina, 30. léta 14. století,  
nástěnná malba, Grossbundenbach, 

kostel sv. Martina. Foto autor
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tento motiv neuplatňuje ani na řadě dalších příkladů, a není tedy pro toto ikonografické 
schéma závazný.22 Z uvedeného výčtu příkladů rovněž vyplývá, že toto zobrazení nemu
selo být nezbytně součástí širšího narativního celku. V Přibyslavicích je navíc situace oz
vláštněna tím, že je kompozice umístěna nad sanktuáriem a že její již tak silně zdůrazněný 
eucharistický obsah umocňuje přítomnost drobné postavičky ukřižovaného Krista. Výjev 
proto zjevně nemůžeme chápat jen jako doklad lokálního kultu světce, nýbrž i jako reflexi 
v této době aktuální diskuze na téma transsubstanciace. 

Vedle sporu o povaze eucharistie, jehož významným stimulem bylo v počátcích zejména 
heretické učení Berengara z Tours, měla svoje místo také čistě procedurální otázka řešící 
sled kněžských úkonů během mše, zvláště v okamžiku konsekrace chleba a vína.23 Při
bližně do 12. století pozdvihoval kněz hostii připravenou ke konsekraci lehce nad úroveň 
svých prsou. Od druhé poloviny století však toto gesto začínalo nabývat na výraznosti 
a ještě neproměněná hostie byla pozdvihována stále výše tak, aby ji věřící, shromáždění 
za zády kněze, mohli snáze spatřit. V takovém případě ovšem hrozilo riziko, že nebudou 
adorovat již proměněné tělo Krista, nýbrž pouhý chléb, a nevědomky se tak vlastně sta
nou účastníky modloslužebnictví. Otázka, kdy dochází k samotné transsubstanciaci, se 
stala zásadní a diskuze řešící toto téma zaměstnávala řadu teologů. V liturgických sou
vislostech se jako jeden z prvních k tomuto problému na přelomu 12. a 13. století vyslovil 
pařížský biskup Eudes de Sully, jenž uznal výrazné, z dálky viditelné gesto pozdvihování 
hostie za žádoucí, nařídil však, aby kněz sloužící mši skrýval hostii před zraky věřících až 
do té doby, než pronese větu Hoc est corpus meum.24 Nařízení vycházelo z předpokladu, že 
k transsubstanciaci dochází již po prvním prolatio, což ale nebyl názor přijímaný zdaleka 
všemi skupinami. I když pomineme dosti početný tábor těch, kterým samo přijetí nauky 
o transsubstanciaci činilo značné obtíže (například nominalisté), musíme počítat s těmi, 
kteří zastávali přesvědčení, že je proces transsubstanciace dokonán teprve v okamžiku 
druhého prolatio, proneseného nad vínem. K stoupencům takového názoru, zdůrazňují
cího nutnost završení obou procedur, patřili znovu především pařížští teologové, v první 
řadě Petr Cantor a Petr Manducator.25 Jiní se zase snažili jednoznačně položenou otázku 
obcházet tím, že se, podobně jako třeba Petr Jedlík, spokojili s konstatováním quando to-
tum dictum est, totum factum est, jímž se ale de facto opět rozumí, že svátost je úplná až 
v okamžiku vyslovení druhého prolatio.26 Na rozdíl od spekulací týkajících se samotné 
povahy zázraku eucharistie nechávala církev těmto diskuzím relativně volný průběh. 
Z možných variant však nakonec převážila první, předpokládající, že svátost je úplná již 
působením prvního prolatio (aniž by tím ale ztratilo na významu druhé).27 Oprávněnost 

22 Tak je tomu například v Tours, St. Martin in Kampill aj.
23 Více k tématu eucharistie s odkazy na další literaturu např. DEVLIN, D. S.: Corpus Christi: A study in Medie-
val Eucharistic Theory, Devotion and Practice. Chicago 1975; RUBIN, M.: Corpus Christi : The Eucharist in Late 
Medieval Culture. Cambridge 1991; MACY, G.: Treasures from Storeroom : Medieval Religion and Eucharist. Mi
nnesota 1999; McCORD ADAMS, M.: Some Later Medieval Theories of the Eucharist: Thomas Aquinas, Gilles 
of Rome, Duns Scotus, and William Ockham. Oxford 2010.
24 PONTAL, O.: Les Statuts synudaux français du XIII siècle, précédés de l’historique du synode diocèsain depuis 
ses origines, I. Paris 1971, s. 79–83.
25 S podobným názorem se můžeme setkat i u Petra z Poitiers prohlašujícího, že … dicunt quidam … quod non 
facta est transsubstantiatio panis in corpus donec prolata sint haec verba <Hic est sanguis>. KENNEDY, V. L.: 
The Moment of Consecration and the Elevation of the Host. Mediaeval Studies, 1944, roč. 6, s. 121–150.
26 MICHEL, N.: Cult und Controversy. Tucson 1990, s. 152.
27 Šlo o názor zastávaný třeba již sv. Bernardem.
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takového názoru mělo dotvrzovat také tradiční pokleknutí kněze po prvním prolatio. Ště
pán Langton, canterburský arcibiskup, na základě toho usoudil, že kdyby v této chvíli ne
byla svátost úplná, tj. že by tělo Krista bylo pouhým korpusem bez krve, nemělo by smysl 
poklekat. Byl to právě tento argument, který později vedl ke zrušení pozdvihování ještě 
neproměněné hostie a naopak k jasnému doporučení slavnostního pozdvihování těla 
Krista. Gesto elevace se stalo symbolem mešního zázraku a od 13. století se také stále 
častěji uplatňovalo ve výtvarném umění. K jeho nejvýraznější reflexi patří bezpochyby 
reliéf Andrey Pisana z kampanily florentského dómu, kde je kněz zachycen zezadu, z po
hledu věřícího.28 K mnohem obvyklejším však patří ty příklady, k nimž se řadí i přibysla
vické zobrazení, tedy nabízející pohled na kněze z boku. Vzhledem k poměrně značnému 
množství známých příkladů se při jejich výčtu omezíme jen na český, případně středoev
ropský kontext. Z prostředí nástěnné malby k nim ve 14. století patří zejména zobrazení 
z Kašperských Hor,29 nalezneme je ale i v Českém Rudolci,30 Stříbře,31 Průhonicích (?),32 
v dolnorakouských lokalitách Dross,33 Langenlois,34 štýrském Murau,35 Krakově36 aj.37 
Vrátímeli se nyní k přibyslavickému vyobrazení, zjistíme, že ve srovnání s uvedenými 
příklady vystihuje procesuálnost proměny hostie v Kristovo tělo mnohem názorněji. To, 
že k němu dochází již během prvního prolatio, dostatečně jasně připomíná drobná posta
vička ukřižovaného Krista; aby však tento vjem malíř ještě umocnil, neopomněl na oltář 
umístit kalich dosud zakrytý korporálem.

V průběhu vrcholného středověku se vyprofilovalo hned několik způsobů, jak eucharis
tický zázrak vizualizovat. Mezi ty nejobvyklejší patřila transformace hostie v část lidského 
těla, dítěte či dospělého Krista, tedy v podstatě to, co můžeme spatřit v Přibyslavicích. 

28 KIRSCHBAUM, E. – BRAUNFELS, W. (eds.): Messe Messeopfer. In: KIRSCHBAUM, E. – BRAUN
FELS, W. (eds.): c. d., sl. 251. Doloženy jsou i starší zobrazení pozdvihování hostie jako například na samo
statném listu z neznámého německého rukopisu z poloviny 12. století, Berlin, Dahlem Museum, katalog Paula 
Weschera, č. 637. Ty však dokumentují samotnou konsekraci v podobě tzv. malého pozdvihování. 
29 Mše svatá, kolem roku 1330, Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše: DVOŘÁKOVÁ, V.: Kašperské Hory – 
hřbitovní kostel sv. Mikuláše. In: PEŠINA, J. (ed.): Gotická nástěnná malba v zemích Českých, I. Praha 1958, 
s.198–206.
30 Mše svatá, kolem roku 1360, Český Rudolec, kostel sv. Jana Křtitele: VŠETEČKOVÁ, Z.: Český Rudolec, ne
publikované heslo připravovaného korpusu středověké nástěnné malby v českých zemích.
31 Mše svatá, 30.–40. léta 14. století, Stříbro, kostel sv. Petra a Pavla: VŠETEČKOVÁ, Z.: Stříbro (kat. 19). In: 
FAJT, J. (ed.): Gotika v západních Čechách (1230–1530) : Katalog výstavy. Praha 1995–1996, s. 432–433.
32 Mše svatá, kolem roku 1340, Průhonice, kostel Narození Panny Marie: VŠETEČKOVÁ, Z.: Středověká ná
stěnná malba ve středních Čechách. Průzkumy památek – příloha 1999, s. 140–146.
33 Dross, kolem roku 1330, Dross, hradní kaple: LANC, E.: Die Mittelalterlichen Wandmalereien in Wien und 
Niederösterreich. Wien 1983, s. 67–73.
34 Mše svatá, 2. čtvrtina 14. století, Langenlois, kostel sv. Vavřince: LANC, E.: c. d., s.141–144.
35 Mše svatá, 1330–1340, Murau, kostel sv. Matouše: LANC, E.: Die Mittelalterlichen Wandmalereien in der 
Steiermark. Wien 2002, s. 272–289.
36 Mše svatá, kolem roku 1440, Kraków, klášterní kostel sv. Františka: MAŁKIEWICZÓWNA, H.: Kościoł fran
ciszkanów. In: LABUDA, A. S. – SECOMSKA, K.: Malarstwo gotyckie v Polsce, II. Warszawa 2004, s. 58–61.
37 Z dalších jistě za zmínku stojí zobrazení svátosti eucharistie jako součásti vylíčení Sedmi svátostí. V českém 
prostředí jde o příklady z kostela sv. Anny v Praze a Zdětína. Více k oběma lokalitám s odkazy na další litera
turu: VÍTOVSKÝ, J.: Nástěnné malby v bývalém klášterním kostele sv. Anny na Starém Městě v Praze a některé 
otázky ikonografie českého monumentálního malířství předhusitské doby. Acta Universitatis Carolinae : Philo-
sophica et Historica, 1980, 4, s. 75–106; VŠETEČKOVÁ, Z.: Ikonographische Aspekte zu Moraldarstellungen 
der Wand malereien in der Kirche in Zdětín. Umění, 1992, roč. 40, č. 4–5, s. 290–300; TÁŽ: Středověká nástěnná 
malba, s. 193–197.
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Ve spojení se svatomartinskou mší je to 
motiv samozřejmě mnohem vzácnější, pa
ralely přesto existují. Časově i geograficky 
má k přibyslavickému výjevu nejblíže ná
stěnná malba z kostela sv. Michala ve Víd
ni.38 Patrně ještě poučnější srovnání však 
poskytne již připomínaná Mše sv. Martina 
z počátku 15. století ze St. Martin in Kam
pill v Tyrolsku.39 Ta se na rozdíl od vídeňské 
kompozice dochovala ve stavu umožňují
cím jednoznačnější soud. Sv. Martin na ní 
rukama obnaženýma až k loktům pozvedá 
metamorfovanou hostii v podobě malého 
Ježíše, k níž se z nebes snáší anděl. Spolu 
s ním se také nad světcovou hlavou obje
vuje holubice Ducha svatého a polopostava 
BohaOtce. Zdůraznění trinitářské symbo
liky zde má své opodstatnění. Právě skrze 
sílu Ducha svatého totiž podle církevních 
představ docházelo k zázraku transsubstan
ciace.40 Skutečností ovšem zůstává, že pro 
takové pojetí chybí opora ve svatomartin
ských legendárních textech. Jako v podstatě 
jediné možné se proto jeví vysvětlení, že se 
v období vrcholného a pozdního středověku 
stal zázračný průběh svatomartinské mše 
vhodným ke vkládání nových, aktuálních 
významů. Za tímto účelem snad mohlo do

cházet i k určitým změnám původní podoby obrazu. V našem případě, stejně jako u obou 
dalších připomínaných vyobrazení, lze kupříkladu spekulovat o tom, že je tímto způso
bem vizualizovaný eucharistický zázrak de facto modifikací v legendě připomínaného, zde 
nicméně absentujícího, zjevení ohnivé koule. Ať už ale zdůvodníme Kristovu přítomnost 
na obraze jakkoli, musíme jí vnímat především jako výraz rostoucího významu eucharistie 
v životě běžného věřícího. K jejímu akcentování rozhodnou měrou přispěl svátek Božího 

38 Mše sv. Martina, první třetina 14. století, Vídeň, kostel sv. Michala. Interpretace světce na obraze není sice 
jednoznačná, podle LANC, E.: Die mittelalterlichen Wandmalereien in Wien und Niederösterreich. Wien 1983, 
s. 23, však v podstatě přicházejí v úvahu pouze sv. Martin, případně sv. Leonard. 
39 ANDERGASSEN, L.: Martin von Tours, s. 75.
40 Vyjádření představy Krista jako živé hostie v souvislosti s Nejsvětější trojicí můžeme ve středověkém umění 
doložit například i prostřednictvím zobrazení vycházejícího z byzantské kompozice Paternitas, v níž Bůh Otec 
drží Krista v podobě dítěte či obvykleji ukřižovaného na klíně. V českém prostředí patří k nejstarším dokladům 
tohoto typu iluminace z Ostrovského žaltáře, fol. 83, kolem roku 1200, Praha, Kapitulní knihovna, A 57/1. Po
jetí, jež by se alespoň částečně blížilo zobrazení ze St. Martin in Kampill, můžeme v českém prostředí doložit až 
v závěru 15. století prostřednictvím iluminace z brněnského graduálu, fol. 26, 1493–1494, Brno, Archiv města 
Brna SK, č. I/1,2 zachycující ojediněle pojednanou scénu mše sv. Řehoře. Na ní se také před klečícím světcem 
objevuje malý Ježíš s holubicí Ducha svatého, vznášející se nad jeho hlavou, stejně jako Bůh Otec provedený 
technikou modré grisaille (více s odkazy na další literaturu ČERNÝ, P.: Knižní malba na jižní Moravě. In: CHA
MONIKOLA, K. (ed.): Od gotiky k renesanci, II. Brno 1999, s. 516–517.

Mše sv. Martina (?), první třetina 14. století, 
nástěnná malba, Vídeň, kostel sv. Michala. 

Foto autor
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těla ustavený papežem Urbanem IV. roku 1264 a po Evropě rozšířený na počátku 14. sto
letí v souvislosti s konáním koncilu ve Vienne (1312–1317).41 V důsledku jeho zavedení se 
začínají ve výtvarném umění šířit nové ikonografické typy – především zobrazení Bolest
ného Krista, nezřídka doplněné nástroji jeho umučení. Souvislost přibyslavického zobra
zení mše sv. Martina s těmito spirituálními proudy je nezpochybnitelná. V tomto smyslu je 
lze proto vnímat i jako určitý předobraz pozdější kompozice mše sv. Řehoře, jejíž pojetí je 
rovněž v řadě aspektů pozdně středověkým konstruktem, které nemá jednoznačné ukot
vení v legendárních textech, včetně Legendy Aurey.42

Bohužel, za daného stavu se pravděpodobně nepodaří rozřešit otázku, proč se výjev zá
zračné mše sv. Martina objevuje právě v Přibyslavicích. Mnohé by v tomto směru mohlo 

napovědět odpovídající patrocinium kos
tela. Prameny však připomínají teprve jeho 
zasvěcení sv. Gothardovi, pocházející z ob
dobí 30leté války.43 Na druhou stranu patřil 
sv. Martin po celý středověk k vůbec nej
oblíbenějším světcům – nemučedníkům.44 
V obecné rovině se kult sv. Martina opíral 
především o dva pilíře – jeho milosrdenství, 
pokoru a skromnost. Míru Martinova mi
losrdenství zdůrazňuje i náš výjev, respek
tive scéna s podarovaným žebrákem, která 
zázračné mši bezprostředně předcházela. 
Ve své podstatě není tento skutek ničím ji
ným než variací na emblematickou epizodu 
legendy, v níž se světec podělil s žebrákem 
o polovinu svého pláště. Poprvé tak však 
učinil ještě jako voják, podruhé již jako du
chovní autorita – biskup. Každá z událostí 
vlastně reprezentuje určitou životní etapu 
světce a význam obou ještě podtrhuje jejich 
zázračné vyústění.45 Sv. Martin byl pro své 
vlastnosti a životní osud uctíván v podstatě 
všemi společenskými vrstvami, zvláštního 

41 DEVLIN, D. S.: Corpus Christi: A study in Medieval Eucharistic Theory, Devotion and Practice. Chicago 1975, 
s. 291.
42 Pavel Diakon, jeden z prvních životopisců Řehoře Velikého, se zmiňuje o tom, že během celebrování mše se 
světci na oltáři proměnila hostie v krvavý prst. Průběh mše byl později pozměněn snad i vlivem vzrůstající obliby 
obrazu Bolestného Krista z římského kostela Sta Croce, který podle legendy kostelu věnoval právě sv. Řehoř. 
43 Současné patrocinium sv. Anně pochází pravděpodobně z poloviny 18. století. K patrociniu sv. Gothardovi 
především zpráva ve Visitatio decanatus Telcenzis z roku 1662, fol. 33. Moravský zemský archiv v Brně, fond G 
10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 179. K otázce patrocinia též KUDĚLKA, Z.: Stavební vývoj román
ského kostela v Přibyslavicích, s. 49, pozn. 9. 
44 Již ve druhém listu Sulpicia Severa se obhajuje teze, že ač nemučedník, je Martin martyrům roven: Ačkoliv mu 
doba nedovolila podstoupit mučednictví, dostane se mu slávy mučedníků, protože mocí i touhou mohl a chtěl být 
mučedníkem (Ep II, 9). PUTNA, M. C. (ed.): c. d., s. 164–165.
45 V prvním případě se následující noci zjevil Martinovi Kristus zahalený do pláště, kterým předtím žebráka 
podaroval, v druhém došlo na výše popsaný zázrak s ohnivou koulí a andělem.

Mše sv. Martina, kol. 1403, nástěnná malba, 
St. Martin in Kampill, kostel sv. Martina.  

Foto archiv autora
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postavení se mu ale dostalo mezi prostým lidem, kterému vedle dobročinnosti impono
vala i jeho pokora a skromnost, vyjádřené kupříkladu nezájmem o svůj zevnějšek. Jako 
potvrzení takového postoje můžeme vnímat i Martinovo rozhodnutí sloužit mši ve špatně 
padnoucí tunice. Jeho vystupování je příkladem vzdoru vůči stávajícím poměrům v církvi, 
jejíž představitelé se vzdálili původním křesťanským hodnotám (nakonec příčinou Mar
tinova nedůstojného odění byl klerik, který žebráka odmítl podarovat, a teprve když tím 
světec podmínil svoji účast na mši, zakoupil na trhu laciný oděv; netušil však, že jej místo 
žebráku vlastně kupuje pro sv. Martina).46 Martinovy výhrady vůči pokleslým mravům 
kléru, případně jeho zálibě v přepychu, došly sluchu zvláště v období pozdního středo
věku. Do výtvarného umění se v té době dostávají nové epizody z jeho života, za jejichž 
rozšířením dílem stojí i poukaz na uvedené církevní neduhy. K takovým scénám patří na
příklad sv. Martin pokoušený ďáblem, kde světec odhalí ďábla vydávajícího se za Krista 
na základě toho, že byl oblečen do bohatě zdobeného královského šatu. Na ďáblovu výzvu, 
aby v jeho přítomnost uvěřil, mu Martin odvětil: Pán Ježíš nepředpověděl, že přijde oděn 
do purpurového šatu, ani že bude ověnčen diadémem. Já neuvěřím, že Kristus přišel, do-
kud ho neuvidím tak, jak trpěl na kříži, a dokud nespatřím rány po hřebech.47 V kontextu 
této studie je na uvedené epizodě zajímavé, že vedle zřejmého morálního rozměru nabízí 
i výklad v duchu mystiky kříže. Byl to v první řadě Venantius Fortunatus, který Sulpiciův 
Život sv. Martina převyprávěl právě s poukazem na tyto duchovní aspekty.48 Venantius za 
svůj život vytvořil několik křížových poem a rovněž dvojici známých hymnů, Pange lingua 
a Vexilla regis, které nezapřou inspiraci duchovním ovzduším Radegundina kláštera sv. 
Kříže v Poitiers, jednoho z nejvýznamnějších raně středověkých center pěstujících kult 
sv. Kříže.49 Tato skutečnost, stejně jako v životopisech zdůrazňované Martinovo imitatio 
Christi, mohly být dobrým důvodem k tomu, aby odpovídající scéna z jeho života – v na
šem případě zázračná mše – byla využita k přiblížení eucharistického zázraku laikům. Je 
samozřejmě značně spekulativní uvažovat primárně o takovém názorovém pozadí na kon
krétním případě přibyslavického vyobrazení. Další příklady obdobné ikonografie nicméně 
dokládají, že se svatomartinská mše – snad i pro svůj sociální akcent – stala nositelem 
nových významů, jež mohly být v první řadě adresovány prostým věřícím.

V tuto chvíli zbývá zařadit přibyslavickou malbu do kontextu dobové monumentální 
produkce. Stav, v němž se nachází, ovšem její formální zhodnocení poněkud relativizuje. 
Téměř beze zbytku absentující svrchní modelační vrstva a nezřetelné kontury ukrojily vý
razně z argumentů, jež by mohly vést k jednoznačné interpretaci. Spoléhat tak lze větši
nou na formální aspekty obecnějšího rázu, jakými jsou celkové kompoziční uspořádání, 
typika postav, popřípadě barevná skladba. K nejlépe dochovaným figurám patří přede
vším trojice andělů po pravé straně kompozice. Zběžný pohled spočine nejprve na jejich 
mohutných perutných křídlech, podaných svižnými, místy až překvapivě uvolněnými 
tahy štětce. Po čase však před divákem částečně vyvstanou i rysy jejich tváří. Oválným 

46 I zde je určitá podobnost s amienskou epizodou. Ani v jednom případě totiž nebyl adresátem pláště skutečný 
žebrák; kritika kléru je silně akcentována zejména v Sulpiciově Životě sv. Martina. 
47 Život sv. Martina (kap. 24), s. 147–148. K tomu tématu například GERÁT, I: Zriedkavá téma zo života 
sv. Martina v Čeríne. Ars, 2002, roč. 35, s. 241–243.
48 Venantius Fortunatus, De vita sancti Martini. In: LEO, F. (ed.): Opera Poetica, IV. Berlin 1881, s. 630–680; 
K tomuto autorovi též MEYER, W.: Der Gelegenheitsdichter Venantius Fortunatus. Berlin 1901.
49 K založení kláštera sv. Radegundou napomohlo právě získání relikvie sv. Kříže. K tomu též PUTNA, M. C.: 
Sulpicius Severus a jeho svatý Martin mezi antikou a středověkem. In: PUTNA, M. C. (ed.): c. d., s. 89–94.
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obličejům, lemovaným plavými parukovitě zastřiženými vlasy, vévodí široce rozevřené 
oči a plná, i když poněkud úzká ústa. Původně zřejmě jemná modelace je dnes zapome
nuta, přesto při pohledu na vybrané partie malby vytušíme, že zde důraz na linii, obvyklý 
v malířství první poloviny 14. století, ustoupil novému výtvarnému názoru, více akcentu
jícímu objemovou modelaci. Tatáž charakteristika v zásadě platí i pro ústřední postavu 
sv. Martina. Přičtemeli k tomu určitou strnulost postav, redukci gest a konečně i barev
nost – jíž vévodí růžové a malachitově zelené tóny – získáme dostatek argumentů k tomu, 
abychom hypotetický vznik maleb umístili do padesátých, případně šedesátých let 14. sto
letí. V té době charakter českého monumentálního malířství určovala nezanedbatelnou 
měrou italská produkce. Ve venkovském prostředí je tento vliv spíše latentní. Posun od 
lineárního směrem k malířsky exponovanějšímu projevu – k němuž v té době došlo – však 
dílem zapříčinily právě intenzivnější kontakty země s italským prostředím. Přibyslavický 
výjev lze zařadit do téže skupiny jako například malby v Černovičkách,50 Nebovidech51 
(starší vrstva maleb v presbytáři), Starém Svojanově52 či v Mostišti.53 Povaha těchto maleb 
je samozřejmě jiného druhu než u monumentální produkce tehdy se rodícího dvorského 
okruhu. Můžeme u nich postrádat byť jen obecnější italismy typu iluzivních architekto
nických rámců, plastických elementů (pastiglií) apod. Jejich stylová determinace pramení 
především z povahy postav, z jejich pohybové zdrženlivosti místy hraničící s hieratičností, 
z jejich tvarové lapidárnosti a objemové uzavřenosti. Lze je vnímat především jako al
ternativu k lineárnímu slohu, jenž dosud ve venkovském prostředí dominoval. Ohlašují 
změnu priorit, a to zdaleka nejen v morfologické oblasti. Změnou je i částečný ústup od 
primárně vyprávěcího způsobu líčení. Narativní sdělnosti, jež v případě lineárního slohu 
hrála jednu z klíčových rolí, bylo samozřejmě i nadále zapotřebí k naplnění didaktické 
funkce maleb. Na stále větším významu – pravděpodobně i pod vlivem dvorské malby – 
však přinejmenším od poloviny století získávala také funkce reprezentativní a konečně 
i funkce devoční. 

Přibyslavický výjev lze považovat za příklad ilustrující rostoucí potřebu výtvarné reflexe 
soukromé či sdílené devoce. Jeho v českém prostředí jedinečná ikonografie, obohacená 
navíc o aktuální diskurz na téma oprávněnosti nauky o transsubstanciaci a reálné pří
tomnosti Krista ve svátosti oltářní, z něj činí cenný pramen k poznání místního prostředí 
v období vrcholného středověku. Stále jsou však s ním spjaty i četné otazníky, a to přede
vším ty, jež se týkají pravděpodobného objednavatele malby. Z doby jejího předpokláda
ného vzniku bohužel žádné pramenné záznamy nepocházejí. Do první třetiny 14. století 
patřily Přibyslavice ke zboží české královny a místní farář byl současně jejím kaplanem. 
Později, mezi lety 1330–1342, se fara stala prebendou brněnské kapituly, kterou zůstala 
do roku 1577.54

50 Čermovičky, kostel sv. Vavřince, nástěnné malby, po roce 1350: VŠETEČKOVÁ, Z.: Středověká nástěnná 
malba, s. 23–24.
51 Nebovidy, kostel sv. Kříže, nástěnné malby, 60. léta 14. století: KNOFLÍČEK, T.: Nástěnná malba za vlády 
Lucemburků na Moravě. Olomouc 2009, s. 117–129.
52 Starý Svojanov, kostel sv. Mikuláše, nástěnné malby, třetí čtvrtina 14. století: KOŘÁN, I.: Starý Svojanov. In: 
POCHE, E. (ed.): Umělecké památky Čech, III. Praha 1980, s. 423.
53 Mostiště, kostel sv. Marka, nástěnné malby, po roce 1360: KNOFLÍČEK, T.: c. d., s.114–116.
54 TENORA, J.: Prebenda kapituly brněnské v Přibyslavicích. Časopis Matice moravské, 1933, roč. 57, s. 211. 
V záznamech brněnské kapituly chybí záznamy o prebendě v Přibyslavicích v období mezi lety 1343–1148; ŠE
BÁNEK, J.: Listiny přibyslavické, s. 1–58.
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Zusammenfassung

Wundermesse des Heiligen Martin in der St. Anna Kirche in Przibislawitz bei Trebitsch  
Tomáš Knoflíček

Zu Anfang der 70. Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden bei der bauhistorischen Untersuchung 
in der St. Anna Kirche in Przibislawitz bislang unbekannte Fragmente der mittelalterlichen maleri-
schen Wandmalereien entdeckt. Darunter befindet sich auch eine ungewohnte Messedarstellung aus 
den 50. oder 60. Jahren des 14. Jahrhunderts, die aufgrund des Textes der St. Martins Legende als 
Wundermesse des Heiligen Martin interpretiert wurde. Die prononcierte eucharistische Färbung der 
Darstellung, die bereits durch ihre Lage über dem Sanktuarium gegeben ist, erhöht noch die kleine 
Gestalt von Christus als Hinweis an seine Anwesenheit im Messopfer. In Verbindung mit der Martins-
legende gilt dieses Motiv als selten, dennoch finden wir auch mitteleuropäische Analogien und zwar z. 
B. in  St. Martin in Kampill in Tyrol oder in der St. Michaelerkirche in Wien (?). Der Grund, warum 
dieses Sujet zur Abbildung des eucharistischen Wunders gewählt wurde mag mit der Erscheinung 
der Goldenen Kugel zusammenhängen, zu der es laut der hagiographischen Erzählung kam, als der 
Heilige Martin die Messe zelebrierte.


