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Křesťanská hagiografie ve smyslu nauky o zobrazování příslušných světců patří obecně 
v uměnovědném bádání k méně reflektovaným a ne zcela dobře probádaným tématům, 
byť se lze mimo základní, převážně německojazyčné ikonografické příručky a dílčí studie 
nepochybně opřít i o několik kvalitních monografií,1 které se snažily představit ikonografii 
jednotlivých světců v širších souvislostech. Nejinak je tomu i v případě světecké ikonografie 
vztažené k českému středověkému umění, kde vyjma nepočetných studií,2 prací Jana 

* Tato studie vznikla v rámci řešení specifického výzkumu Ostravské univerzity SGS15/FF/2016-2017/Realita 
a skutečnost ve středověku.
1 Např. BEDFORD, Richard P.: St. James the Less : A study in Christian iconography. London 1911; BRUENING 
LEWIS, Elizabeth: The iconography of St. Blaise. Washington, D. C. 1975; CLARE, Edward H.: St. Nicholas: 
His legends and iconography. Firenze 1985; RUSSO, Daniel: Saint Jérôme en Italie : Étude d‘iconographie et de 
spiritualité (XIIIe-XVe siècle). Paris 1987; SCHNAUBELT, Joseph C. – VAN FLETEREN, Frederick (Hg.): 
Augustine in iconography : History and legend. New York 2003; COSMA, Alessandro – DA GAI, Valerio – 
PITTIGLIO, Gianni: Iconografia Agostiniana : Dalleorigini al XIV secolo. Roma 2011.
2 Např. FRINTA, Antonín: Příspěvek ke Gorazdově ikonografii. Umění 17, 1969, č. 4, s. 383–384; KRÁSA, Josef. 
K ikonografii sv. Jeronýma v českém umění. In: PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.): Z tradic slovanské kultury 
v Čechách : Sázava a Emauzy v dějinách české kultury. Praha 1975, s. 95–100; ČERNÝ, Pavol: Hagiografická 
zobrazení ve středověké knižní malbě českých zemí. In: SLÁDKOVÁ, Jitka (ed.): Problematika historických 
a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : Sborník ze 7. odborné konference Olomouc, 14.–15. října 1998. 
Brno 1999, s. 5–33; REMEŠOVÁ, Věra: Z ikonografie svatých. Res Musei Pragensis : Měsíčník Muzea hlavního 
města Prahy 1, 1991, č. 10, s. 6–9; SLÉHOVÁ, Marie: Sv. Martin, patron města Frenštátu pod Radhoštěm : 
Život, význam a ikonografie. Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 31, 2014, č. 1–4, s. 37–43.
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Royta převážně k českým zemským patronům3 a recentních více či méně kvalitních 
kvalifikačních prací4 chybí samostatná systematická zpracování, která by jednotlivá 
uměleckohistorická vyobrazení světců za různého časového a prostorového vymezení 
vzájemně porovnala, zasadila je do širšího kontextu, postihla vývoj zobrazování v čase či 
se snažila rozlišit základní ikonografické typy, přestože je jinak ikonografická stránka věci 
neodmyslitelnou součástí takřka každé uměleckohistorické práce o konkrétním výtvarném 
díle. O samostatné ikonografické pojednání dle výše řečených premis se pokusíme v případě 
významného církevního otce sv. Augustina z Hippo, u něhož mimo příslušná a často 
zkratkovitá pojednání ke konkrétním památkám neexistuje žádná komplexní ikonografická 
analýza, která by nám mohla lépe osvětlit a přiblížit nejstarší augustiniánskou ikonografii 
v českém umění do vypuknutí husitských bouří; respektive si lze na příkladu sv. Augustina 
představit obvyklé a často i schematické zobrazování církevních otců vůbec.

3 K obecné ikonografii novozákonních světců s jejich občasným zasazením do českého kontextu v populárně-
naučné formě viz ROYT, Jan: Slovník biblické ikonografie. Praha 2006. Z dalších studií Jana Royta, převážně 
k tematice českých zemských patronů např. ROYT, Jan: Kult a ikonografie sv. Vojtěcha v Čechách. In: HILCZER- 
-KURNATOWSKA, Zofia (ed.): Tropami świętego Wojciecha. Poznań 1999, s. 373–387; TÝŽ: Ikonografie 
sv. Prokopa. In: FOLTÝN, Dušan – CHARVÁTOVÁ, Kateřina – SOMMER, Petr (eds.): Historia monastica, 
I: Sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002–2003 v cyklu „Život ve středověkém klášteře“. Praha 
2005, s. 195–212; TÝŽ: Ikonografie Ludmily. In: ŠPAČKOVÁ, Renata – MEDUNA, Petr (eds.): Nomine 
Liudmilam : Sborník prací k poctě svaté Ludmily = Nomine Liudmilam : Collection of Works on Honour of St. 
Ludmila. Mělník 2006, s. 54–63; TÝŽ: Ikonografie svatého Václava ve středověku. In: KUBÍN, Petr (ed.): 
Svatý Václav : Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého = Saint Wenceslas : On the 1100th 
Anniversary of the Birth of Duke Wenceslas the Saint. Praha 2010, s. 301–327; TÝŽ: Kult a ikonografie světců 
uctívaných v benediktinských klášterech v Čechách. In: JAROŠOVÁ, Markéta – LOMIČKOVÁ, Radka (eds.): 
Ora et labora : Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu. Praha 2013, s. 41–89. Dále lze zmínit 
jeho populárně-naučná hesla k českým světcům v českém vydání Hallova slovníku, viz HALL, James: Slovník 
námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 2008.
4 Např. HYNEK, Aleš: Středověké nástěnné malby v hradní kapli v Bečově nad Teplou : Ikonografie obrazu 
Umučení 10000 rytířů. Magisterská diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Praha 2007; CHALUPOVÁ, 
Kateřina: Svatá Kateřina Alexandrijská, její ikonografie a kult v českých zemích doby středověku. Magisterská 
diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2008; HOŘÍNKOVÁ, Marina: Ikonografie svatých 
bojovníků křesťanského východu a západu. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. Praha 2008; DVOŘÁK, 
Martin: Ikonografie sv. Václava v českém středověku od počátku do husitských bouří. Magisterská diplomová 
práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2009; URBÁNKOVÁ, Zuzana: Úcta a ikonografie sv. Máří 
Magdaleny. Magisterská diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Praha 2011; DUCHOSLAVOVÁ, 
Markéta: Ikonografie českých zemských patronů v knižní malbě 16. století. Bakalářská práce. Univerzita Karlova 
v Praze. Praha 2012; DOROCIAKOVÁ, Zuzana: Světecké cykly v českém středověkém monumentálním malířství. 
Bakalářská práce. Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava 2012; RUNČÍKOVÁ, Hana: Zobrazení sv. Maří 
Magdaleny v umění českého středověku. Magisterská diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. 
Olomouc 2013; DYTRTOVÁ, Anežka: Sv. Anežka Česká – život a ikonografie světice v umění středověku 
a baroka. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Praha 2013; ZHÁŇALOVÁ, Nina: Sv. Barbora, 
její zobrazení a ikonografie v českých zemích v období středověku. Magisterská diplomová práce. Univerzita 
Palackého v Olomouci. Olomouc 2013; GATTRINGEROVÁ, Iva: Středověké nástěnné malby se svatováclavskými 
legendami ve 14. století. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Praha 2014; KVAPILOVÁ, Denisa: 
Ikonografie svatých ve výtvarném umění na Pardubicku a v lidové kultuře a její využití ve školní a mimoškolní výchově. 
Magisterská diplomová práce. Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové 2015; JANEČKOVÁ, Lucie: Kult 
a zobrazování sv. Anny Samotřetí v umění českého středověku. Bakalářská práce. Ostravská univerzita. Ostrava 
2016; SLEPIČKA, Martin: Ikonografie církevních otců v českém středověkém umění 13.–15. století. Bakalářská 
práce. Ostravská univerzita. Ostrava 2016.
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Svatý Augustin5 se narodil roku 354 v severoafrickém Thagaste jako syn pohanského 
otce Patricia a bohabojné křesťanské matky Moniky. Augustin byl v dětství vychováván 
v křesťanské víře, ale přesto se od ní během dospívání odvrátil, vedl nezřízený život a přijal za 
své učení manichejské sekty. Po dokončení studií se stal učitelem rétoriky v Kartágu, Římě 
a Miláně, kde se seznámil s biskupem Ambrožem, od něhož se nechal roku 387 pokřtít.6 
V následujícím roce se Augustin vrátil zpět do Afriky a vedl v Thagaste s několika druhy 
komunitní život v poušti. Během Augustinovy návštěvy ve městě Hippo v roce 391 jej tamní 
biskup Valerius přesvědčil, aby se stal knězem, a posléze po jeho smrti Augustin nastoupil 
roku 396 na biskupský stolec v Hippo (Hippo Regius, dnešní Annaba). Augustin vykonával 
svěřený biskupský úřad s horlivostí. Věnoval se rozsáhlým teologickým spisům, kladl důraz 
na kázání, liturgii a péči o chudé. Neméně horlivě vystupoval proti soudobým herezím. 
Augustin z Hippo zemřel roku 430 při obléhání svého biskupského města Vandaly.7

Přesnější okolnosti Augustinova života byly zaznamenány v několika málo pramenech. 
Předně lze zmínit prvních devět knih autobiografického díla Confessiones sepsaného 
v letech 397–400,8 v němž Augustin vzpomíná na poněkud bouřlivá mladá léta a konverzi 
bezprostředně zapříčiněnou uslyšením dětského hlasu říkajícího Tolle, lege (Vezmi a čti), 
který jej přiměl k následnému hlubšímu studiu Písma svatého. Dále je možno poukázat na 
Augustinův spis Retractationes shrnující jeho dosavadní dílo a také Vita sancti Augustini 
sepsaný sv. Possidiem z Calamy.9 Possidiův životopis zaznamenal detailní informace o životě 
sv. Augustina z let, kdy zastával biskupský úřad v Hippo, a podílel se tak na zformování 
Augustinova posmrtného obrazu jako světce vyznačujícího se vysokým intelektem, který 
neváhal využít každé příležitosti k obraně pravé křesťanské víry.

Za nejstarší doklad Augustinova kultu bývá považováno jeho zařazení mezi světce 
k výročnímu dnu jeho smrti (28. srpna) v tzv. Martyrologiu Hieronymianu.10 To vznikl 
okolo poloviny 5. století jako jedno z prvních významných děl křesťanské hagiografie 
a tvořil je v podstatě chronologický seznam dat a jmen zařazených světců s uvedením 
místa jejich pohřbu a často i krátkým popisem jejich smrti.11 Svatý Augustin byl spolu 
se sv. Ambrožem, sv. Jeronýmem a sv. Řehořem Velikým již od 8. století počítán mezi 
čtyři velké západní (latinské) církevní otce,12 kteří vynikali příkladným životem a četnou 
spisovatelskou činností, jež měla poměrně zásadní vliv na utváření středověkých představ 
a myšlení. Čtyři velcí západní církevní otcové, uctívaní především na křesťanském západě, 
5 Svatý Augustin z Hippo (354–430), vlastním jménem Aurelius Augustinus. K životu a působení sv. Augustina 
z řady monografií a studií více např. CAMPENHAUSEN, Hans von: The Fathers of the Latin Church : The man 
who shaped the Western Church. Stanford 1969, s. 183–296; NEUMANN, Uwe: Augustin. Praha 1999; LEPPIN, 
Hartmut: Die Kirchenväter und ihre Zeit. München 2006, s. 86–101; SUCHÁNEK, Drahomír – DRŠKA, Václav: 
Církevní dějiny : Antika a středověk. Praha 2013, s. 179–180.
6 BRILLI, Elisa: Svatý Augustin z Hippo. In: LE GOFF, Jacques (ed.): Muži a ženy ve středověku. Praha 2013, 
s. 25. Samotná událost křtu sv. Augustina se posléze stala uměleckým námětem a během středověku patřila 
k často zobrazovaným motivům.
7 FRANZEN, August: Malé církevní dějiny. Praha 1992, s. 71–73.
8 CHADWICK, Henry: Saint Augustine : Confessions. Oxford 1992, s. 29.
9 SAUSER, Ekkart: Augustinus von Hippo. In: BRAUNFELS, Wolfgang (Hg.): Lexikon der christlichen 
Ikonographie, V: Ikonographie der Heiligen, Aaron bis Crescentianus von Rom. Rom 2004, s. 277.
10 Tamtéž, s. 278.
11 Srov. ČERNÝ, P.: Hagiografická zobrazení, s. 5.
12 JÁSZAI, Géza: Kirchenlehrer, Kirchenväter. In: KIRSCHBAUM, Engelbert (Hg.): Lexikon der christlichen 
Ikonographie, II: Allgemeine Ikonographie, Fabelwesen - Kynodephalen. Rom 2004, s. 529.
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byli dáváni do protikladu ke čtyřem východním církevním otcům, sv. Atanáši, sv. Bazilu 
Velikému, sv. Řehoři Naziánskému a sv. Janu Zlatoústému, přičemž tento koncept našel 
vzápětí i své vizuální vyjádření v umění.13

Podstatným impulsem pro rozvoj kultu čtyř latinských církevních otců se stal dekret 
Gloriosus Deus ze dne 20. září 1295, kterým papež Bonifác VIII. proklamoval čtyři velké 
latinské církevní otce za čtyři velké latinské učitele církve (doctores ecclesiae) a ustanovil 
dny jejich připomínky za svátky.14 Papež v souladu s učením scholastiky, které si vysoce 
cenilo děl církevních otců, symbolicky připodobnil čtyři latinské učitele církve ke čtyřem 
evangelistům. Čtyři evangelisté jako svědci víry sepsali Kristovo vykupitelské působení 
a dali církvi evangelium, církevní otcové je pak interpretovali a tím zformovali tradici 
církve. Tuto ideu podtrhuje fakt, že dekretem papeže Bonifáce VIII. bylo stanoveno, že 
čtyři latinští učitelé církve mají být oslavováni společně se čtyřmi evangelisty a dvanácti 
apoštoly slavnostnějšími modlitbami hodinek podle tzv. Officia duplex, jež obsahovalo 
devět lekcí, vlastní složité antifony a dvoje nešpory, ač přesnou podobu stanovoval pro svou 
diecézi příslušný diecézní biskup.15 Idea komparace čtyř církevních otců a čtyř evangelistů 
se široce ujala a zanikla až roku 1568, kdy papež Pius V. prohlásil za doctores ecclesiae 
rovněž sv. Tomáše Akvinského, sv. Atanáše, sv. Bazila Velikého, sv. Řehoře Naziánského 
a sv. Jana Zlatoústého.16 Tím de facto skončila jakási specifická výlučnost sv. Ambrože, 
sv. Augustina, sv. Jeronýma a sv. Řehoře Velikého nad jinými církevními otci a dalšími 
světci-vyznavači (confessores) patrná během středověku.

Nejstarší doklady kultu sv. Augustina vztažené k českým zemím a v souvislosti s tím 
i jeho první vyobrazení na českých uměleckohistorických památkách pocházejí z 12. století. 
Počátky působení augustiniánů-kanovníků v českých zemích, kteří se k sv. Augustinovi 
hlásili jako k mocnému nebeskému přímluvci a původci své řehole, jsou spojeny s osobností 
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Ten si během své druhé cesty do Svaté země 
v letech 1137–1138 díky svým kontaktům zařídil, aby se mohl po nějaký čas účastnit 
života v regulované kapitule patriarchova katedrálního chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě 
a podrobil se tamější řeholi sv. Augustina v její přísné podobě.17 Mezi její hlavní pilíře patřil 
půst a zachovávání mlčení, které se Jindřich Zdík v rámci svého biskupského úřadu snažil 
zachovávat i po svém návratu domů.18 Po návratu do Čech se Jindřich Zdík snažil založit 
v Praze na hoře Strahov nový klášter, kam s podporou Vladislava II. uvedl patrně roku 1140 
komunitu augustiniánů-kanovníků s jejich představeným Blažejem.19 Fundace však nebyla 
13 Tamtéž, s. 530. K zobrazování čtyř východních církevních otců blíže např. RÉAU, Louis: Iconographie de 
l‘artchrétien, III: Iconographie des Saints, I, A–F. Paris 1958, s. 388–389.
14 VANĚK, František: Doctores ecclesiae. Časopis katolického duchovenstva 77, 1911, č. 1, s. 2–4; DUCHESNE, 
Louis: Le Liber Pontificalis, II. Paris 1955, s. 469; RUSSO, D.: Saint Jérôme, s. 38; KASTER, Georg: Kirchenlehrer 
(doctores ecclesiae). In: BRAUNFELS, Wolfgang (Hg.): Lexikon der christlichen Ikonographie, VII : Ikonographie 
der Heiligen, Innozenz bis Melchisedech. Rom 2004, s. 313; DOLEŽALOVÁ, Eva: Stopy svatého Jeronýma 
v Čechách na konci 14. století. In: Evropa a Čechy na konci středověku : Sborník příspěvků věnovaných Františku 
Šmahelovi. Praha 2004, s. 210.
15 VANĚK, F.: Doctores, s. 2.
16 KASTER, G.: Kirchenlehrer, s. 313.
17 FRIEDRICH, Gustav (ed.): Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae I (dále CDB I). Praha 1907, 
č. 156, s. 159; ŽEMLIČKA, Josef: Jindřich Zdík – biskup, diplomat a organizátor. In: PERŮTKA, Marek (ed.): 
Jindřich Zdík (1126–1150) : Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Olomouc 2009, s. 17.
18 Tamtéž.
19 ŽEMLIČKA, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha 1997, s. 250.
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úspěšná a na Strahově je v roce 1142 (1143) vystřídala družina premonstrátů ze Steinfeldu 
v Porýní.20 Premonstráti se řídili stejnou řeholí sv. Augustina jako jejich předchůdci.

Dne 19. listopadu 1165 byl pražským biskupem Danielem I. za účasti českého krále 
Vladislava II. a jeho manželky Judity vysvěcen kostel sv. Jakuba ve vsi Jakub u Kutné Hory. 
Při této příležitosti vydal biskup Daniel I. autentiku potvrzující, že do zdejšího oltáře 
Panny Marie byly uloženy relikvie Kristova kříže, Božího hrobu, Panny Marie a mimo jiné 
i nejstarší doložené ostatky sv. Augustina vyskytující se na území českých zemí.21 V roce 
1349 nalézáme v provinciálních Statutech Arnošta z Pardubic platných pro diecéze české 
provincie, které schválila pražská synoda 11. a 12. listopadu, svátky sv. Augustina, sv. 
Řehoře Velikého, sv. Ambrože a sv. Jeronýma mezi svátky, které mají být slaveny v každé 
farnosti.22 Stejnou informaci nalezneme ve dvou z jedenácti opisů synodálních statut 
olomoucké diecéze ze stejného roku, které byly pravděpodobně vydány olomouckým 
biskupem Janem VII. Volkem ještě před samotnými provinciálními statuty.23 Jediné 
augustiniánské středověké patrocinium v českých zemích představoval kostel sv. Augustina 
v Lužici u Mostu z roku 1352, jejž však v 80. letech 19. století pro značnou zchátralost 
nahradil nový novogotický kostel stejného patrocinia.24

Vůbec nejstarší známé vyobrazení sv. Augustina na uměleckohistorických památkách 
pochází pravděpodobně ze závěru 6. století a nachází se na fresce dochované v pozůstatcích 
pozdně antického scrinia pod dnešní kaplí Sancta Sanctorum v Lateránském paláci v Římě.25 

20 Tamtéž, s. 250–251; MAŠEK, Michal – SOMMER, Petr – ŽEMLIČKA, Josef a kol.: Vladislav II. : Druhý 
král z Přemyslova rodu : K 850. výročí jeho korunovace. Praha 2009, s. 15. V českých zemích se v období do 
konce 15. století nacházely kláštery augustiniánů-eremitů v Zaječově (1262), Praze na Malé Straně (1285), 
Domažlicích (1287), Bělé (1340), Úterém (1342), Sušici (1345), Litomyšli (1356) a Ročově (1373) a kanonie 
augustiniánů-kanovníků v Roudnici nad Labem (1333), Kladsku (1349), Karlově (1350), Jaroměři (1356), 
Rokycanech (1362), Sadské (1362), Třeboni (1366), Lanškrouně (1371), Šternberku (1371), Kostomlatech 
(1400) a Borovanech (1454).
21 Do oltáře Panny Marie byly uloženy relikvie Kristova kříže, Božího hrobu, Panny Marie, sv. Jana Křtitele, 
apoštolů sv. Ondřeje, sv. Jakuba, sv. Bartoloměje. Dále ostatky sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Pankráce, sv. 
Lamberta, sv. Blažeje, sv. šedesáti mučedníků, sv. Pěti bratří, sv. Mikuláše, sv. Řehoře Velikého, sv. Eligia, sv. 
Gotharda, sv. Lva Velikého, sv. Gertrudy, sv. Barbory, sv. Ludmily, sv. Jedenácti tisíc panen a sv. Augustina, 
viz FRIEDRICH, G. (ed.): CDB I, č. 230, s. 208–209.
22 […] et quatuor doctorum ecclesie: Gregorii, Ambrosii, Augustini et Hieronimi, quorum festivitates felicis memorie 
Bonifacius papa mandavit in universis ecclesiis suf officio duplici solempniter venerari et populus in sua parochiali 
ecclesia, divino officio peraudito, ad sua opera licite se convertit; viz POLC, Jaroslav Václav – HLEDÍKOVÁ, 
Zdeňka: Pražské synody a koncily předhusitské doby. Praha 2002, s. 144.
23 KRAFL, Pavel: Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku = Medieval synods and statutes of the 
Diocese of Olomouc. Praha 2014, s. 166–167.
24 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, evidenční list nemovité kulturní 
památky č. 1000163488.
25 Svatý Augustin, konec 6. století, nástěnná malba, Řím, lateránský palác, kaple Sancta Sanctorum. K němu 
včetně datace podrobně např. COSMA, A. – DA GAI, V. – PITTIGLIO, G.: Iconografia, s. 45–46; SAUSER, 
E.: Augustinus, s. 278–279. Obecné ikonografii sv. Augustina z Hippo se podrobněji věnují např. RÉAU, L.: 
Iconographie, s. 149–156, 388–389; COURCELLE, Jeanne – COURCELLE, Pierre: Iconographie de la conversion 
de Saint Augustin. Paris 1963; SCHNAUBELT, J. C. – VAN FLETEREN, F. (Hg.): Augustine; SAUSER, E.: 
Augustinus, s. 277–290; BACKES, Katharina: Die Gewölbemalereien der Chorturmkirchen : Von Evangelisten, 
Propheten und Kirchenvätern in ihrer Bedeutung. In: BEUCKERS, Klaus Gereon (Hg.): Die mittelalterlichen 
Wandmalereien zwischen Rhein, Neckar und Enz. Ubstadt-Weiher 2011, s. 95–112. K ikonografii sv. Augustina 
v rámci čtveřice západních církevních otců vztažené k českému umění blíže SLEPIČKA, M.: Ikonografie, 
s. 38–59.
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Na výjevu byl sv. Augustin znázorněn bez nimbu jako římský učenec oděný do klasické 
togy sedící za pulpitem s rozevřenou knihou. Na dalších nepříliš početných památkách 
z 8.–11. století se Augustin začíná objevovat také ve společnosti ostatních velkých 
západních církevních otců. Z této doby pocházejí například fresky v apsidě kostela Santa 
Maria Antiqua v Římě (kol. 749), vyobrazení objevující se na předsádkách karolinských 
biblí či rukopisů z 8. a 9. století.26 Pro zobrazení sv. Augustina v období 8.–11. století je 
příznačný ikonografický typ sv. Augustina jako mnicha v mnišském hábitu s tonzurou na 
hlavě; Augustin se takto objevuje zejména na dedikačních scénách. Augustin byl občas také 
vyobrazen v příslušném episkopálním rouchu, avšak vždy bez mitry a naopak s tonzurou 
na hlavě. Na několika knižních figurálních iniciálách a miniaturách se sv. Augustin rovněž 
objevuje v „portrétu autora“ (tzv. Autorenbild), kdy došlo k zdůraznění Augustina jakožto 
autora zásadních teologických děl formujících křesťanskou věrouku. V rámci tohoto typu 
byl Augustin někdy též zobrazován v klasickém římském oděvu (toga) jako učenec.27

Svatý Augustin začal být od 12. století dle faktické skutečnosti (v letech 396–430 
biskupem v Hippo Regius) nově zobrazován v ikonografickém typu biskupa s mitrou, 
respektive s mitrou a berlou,28 který postupně převládl a nahradil starší typy Augustina jako 
mnicha s tonzurou či Augustina v „portrétu autora“ textu. V první polovině 12. století se ve 
Francii poprvé objevila kompozice sv. Augustina jako biskupa za pulpitem (ve skriptoriu, 
pracovně),29 načež se dostala i prostředí německého či rakouského.30 Tento motiv se stal 
příznačným pro četná vyobrazení církevních otců zejména v období 14. a 15. století. Záslu-
hu na tom lze přiznat zejména Giottovi di Bondone, jenž kolem roku 1295 na poutníkům 
známé nástěnné malbě umístěné v žebrové klenbě dolního kostela sv. Františka z Assisi 
v italském Assisi představil čtyři velké latinské církevní otce jako učitele církve v pracovně 
při diktování svého díla příslušným sekretářům.31

První dochované příklady vyobrazení sv. Augustina z Hippo v českém umění se objevují 
v románské knižní malbě 12. století. Nejstarší české zobrazení se nalézá v historické 
iniciále „G“loriosissimam civitatem Dei známého rukopisu De civitate Dei pocházejícího 
ze skriptoria činného pro Jindřicha Zdíka z let 1142–1150.32 Svatý Augustin byl podobně 

26 JÁSZAI, G.: Kirchenlehrer, s. 530.
27 Katalog 23 známých vyobrazení dokládajících ikonografii sv. Augustina v 8. až 11. stol. viz COSMA, A. – DA 
GAI, V. – PITTIGLIO, G.: Iconografia, s. 343–347.
28 Např. v rakouských rukopisech 12. století byl sv. Augustin již téměř výhradně zobrazován jako biskup, viz 
např. Graz, Universitätsbibliothek, sign. ms. 397/I, In Iohannis evangelium tractatus, 1150–1185, fol. 2r; Graz, 
Universitätsbibliothek, sign. ms. 384a, De civitate Dei, 2. pol. 12. stol., fol. 67v; Graz, Universitätsbibliothek, 
sign. ms. 698, Enarrationes in psalmos, 1175–1199, fol. 5r. K nim včetně další bibliografie více COSMA, A. – DA 
GAI, V. – PITTIGLIO, G.: Iconografia, s. 351–356.
29 Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, La Réserve, sign. ms. 211, Enchiridion ad Laurentium, 1100–1150, 
fol. 1r; stručné katalogové heslo k rukopisu včetně odkazů na další literaturu viz COSMA, A. – DA GAI, V. – 
PITTIGLIO, G.: Iconografia, s. 362.
30 Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, sign. ms. Cod. Hist. 2˚ 415, Officiale del Capitolo di 
Zwiefalten, kol. 1162, fol. 56v; Graz, Universitätsbibliothek, sign. ms. 698, Enarrationes in psalmos, 1175–1199, 
fol. 5r. K nim blíže COSMA, A. – DA GAI, V. – PITTIGLIO, G.: Iconografia, s. 351–352, 371.
31 Giotto di Bondone, Čtyři velcí latinští církevní otcové, kol. 1295, nástěnná malba, Assisi, dolní kostel sv. 
Františka z Assisi, žebrová klenba lodi. K vyobrazení včetně podrobné bibliografie viz COSMA, A. – DA GAI, 
V. – PITTIGLIO, G.: Iconografia, s. 152–153; stručně také SAUSER, E.: Augustinus, s. 280.
32 Praha, Knihovna pražské metropolitní kapituly, sign. A 21/1, De civitate Dei, druhá čtvrt. 12. stol., fol. 1r. 
K němu nejnověji ČERNÝ, Pavol: Augustinus Aurelius (sv. Augustin), O obci Boží (část I). In: PERŮTKA,  M. 
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jako na několika starších zahraničních příkladech augustiniánské ikonografie vyobrazen 
v „portrétu autora“ na počátku příslušného textu, který s sebou nese také jisté prvky 
dedikační scény, neboť Augustin brkem zapisuje incipit do nápisové pásky, kterou z druhé 
strany přidržuje Marcellinus, jemuž byl spis De civitate Dei adresován. Marcellinus 
zároveň představuje „kryptoportrét“ samotného iluminátora Hildeberta s typickou pleší 
s patkou vlasů.33 Hildebert byl se stejnými rysy zpodobněn také na titulním listu Horologia 
olomouckého.34

Nimbovaný sv. Augustin zde byl zpodobněn jako mnich s tonzurou s inspirativní 
holubicí Ducha svatého u pravého ucha oblečený do červenobílé římské togy, tedy de 
facto jako římský učenec, což podtrhují jeho bílé vlasy evokující „moudrost starců“. Ve 
veskrze podobném antikizujícím oděvu se Augustin objevil na nejstarším augustiniánském 
vyobrazení pod dnešní kaplí Sancta Sanctorum v Lateránském paláci v Římě a také 
v několika francouzských rukopisech.35 Jistým inspiračním zdrojem pro toto vyobrazení se 
snad zprostředkovaně přes porýnské vzory mohla stát i historická iniciála„G“loriosissimam 
s vizuálně podobným znázorněním sv. Augustina provedeném rovněž v „portrétu autora“ 
na začátku příslušného textu z pařížského rukopisu De civitate Dei,36 který na počátku 
12. století ve skriptoriu kláštera La Croix-Saint-Leufroi (diecéze Evreux) vyzdobil mnich 
a přední francouzský iluminátor Mistr Hugo.

Nejstarší české vyobrazení sv. Augustina ze zvíkovského rukopisu De civitate Dei 
(1142–1150) se také stalo zřejmým inspiračním zdrojem pro další znázornění sv. Augustina 
v mladším pražském opisu téhož Augustinova díla z doby kolem roku 1200,37 kam bylo 
kopírováno. V historické iniciále „G“loriosissimam nalézáme sv. Augustina opět v „portrétu 
autora“ v takřka totožné kompozici s Marcellinem při psaní incipitu díla. Kolem Augustinova 
pravého ucha se opět nachází typický obecný atribut církevních otců, bílá holubice Ducha 
svatého, která církevní otce, respektive evangelisty či starozákonní proroky, inspirovala 
při psaní jejich teologických spisů. Zřetelně šedé až bílé vlasy a vousy jsou u sv. Augustina 
zřejmou aluzí na jeho učenost a stařeckou moudrost. Augustin je stejně jako ve zdíkovském 
rukopise De civitate Dei oděn do antikizující červenobílé togy, oproti předešlému vyobrazení 
však již Augustin nemá tonzuru.

 (ed.): Jindřich Zdík, s. 118–125; ČERNÝ, Pavol: Augustinus Aurelius, De Civitate Dei. In: FOLTÝN, Dušan 
– KLÍPA, Jan – MAŠKOVÁ, Pavlína et al. (eds.): Otevři zahradu rajskou : Benediktini v srdci Evropy 800–1300. 
Praha 2015, s. 225.
33 ČERNÝ, P.: Hagiografická zobrazení, s. 16.
34 Stockholm, Kungligabiblioteket, sign. A 144, Horologium olomoucké (Olomoucký kolektář), před II/1142, 
fol. 34v. K němu nejnověji ČERNÝ, Pavol: Kolektář zvaný Horologium olomoucké. In: FOLTÝN, D. – KLÍPA, 
J. – MAŠKOVÁ, P. et al. (eds.): Otevři zahradu, s. 226–227.
35 Viz pozn. 25; Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, sign. ms. 10791, De Genesi ad litteram, 1025 –1050, 
fol. 2r; Troyes, Bibliothèque municipale, sign. ms. 1085, De Morkus ecclesiae Catholicae et de Morkus 
Manichaeorum, 11. stol., fol. 136r; Paris, Bibliothèque nationale de France, sign. ms. Lat. 2058, De civitate 
Dei, začátek 12. stol., fol. 1r. K rukopisům včetně bibliografie více COSMA, A. – DA GAI, V. – PITTIGLIO, G.: 
Iconografia, s. 343, 347, 361.
36 Paris, Bibliothèque nationale de France, sign. ms. Lat. 2058, De civitate Dei, začátek 12. stol., fol. 1r. K němu 
podrobně COSMA, A. – DA GAI, V. – PITTIGLIO, G.: Iconografia, s. 77, 361.
37 Praha, Knihovna pražské metropolitní kapituly, sign. A 7, De civitate Dei, kol. 1200, fol. 2r. K němu nejnověji 
KUBÍK, Viktor: Aurelius Augustinus : Decivitate Dei. In: FOLTÝN, D. – KLÍPA, J. – MAŠKOVÁ, P. et. al. (eds.): 
Otevři zahradu, s. 232–233.
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Pražskému rukopisu De civitate Dei (kol. 1200) vévodí na úvodním foliu motiv Města 
Kristova (Nebeského Jeruzaléma) s vyobrazením Nejsvětější Trojice ve slávě (Sancta 
Trinitas in Gloriae),38 jehož předlohou bylo nejspíše opět totožné a později vyřízlé zobrazení 
ve zdíkovském exempláři rukopisu De civitate Dei (1142–1150).39 V hierarchii postav 
se v levém dolním rohu mezi světci označenými jako „CONFESSORES“ také nejspíše 
nalézá vyobrazení sv. Augustina (přední světec-vyznavač), kterého je snad možno 
ztotožnit s bělovlasou postavou biskupa s mitrou, berlou a palliem zcela napravo, jenž 
má totožné vlasy jako postava Augustina na protějším foliu. To by odpovídalo také řadě 
zahraničních památek, především z média knižní malby, kde byl sv. Augustin zobrazován 
v ikonografickém typu biskupa (mitra, berla a často i pallium jako jeden z rozpoznávacích 
znaků vysokého církevního hodnostáře).40

V českém umění 13. století se žádná známá augustiniánská ikonografie neobjevuje. 
Naopak ve 14. století pozorujeme i díky lepšímu stavu dochování nejen zvýšený počet 
jeho jednotlivých, ale nově i skupinových vyobrazení v rámci čtveřice velkých latinských 
církevních otců, neboť sv. Augustin byl roku 1295 společně se třemi dalšími světci- 
-vyznavači prohlášen za učitele církve. Nejstarší známé zobrazení sv. Augustina v rámci 
této kodifikované čtveřice církevních otců se nacházelo na nástěnných malbách v koutech 
předsíně kostela Narození Panny Marie v Holubicích, které lze datovat mezi rok 1344 
a 60. léta 14. století;41 z nich se však dodnes dochovaly pouze postavy sv. Jeronýma, sv. 
Ambrože a fragmentární nápis „S. AUGUSTINUS“ dokládající přítomnost již zaniklé 
malby – sv. Augustin byl ale pravděpodobně zobrazen analogicky jako ostatní církevní 
otcové, tj. jako frontální nimbovaná polopostava světce s typickými znaky církevního 
hodnostáře. Během vlády českého krále Karla IV. vznikla pod vedením Mistra Theodorika 
v letech 1360–1364 znovu v rámci čtveřice církevních otců i desková malba sv. Augustina, 
jež se stala součástí výzdoby kaple sv. Kříže na Karlštejně.42 Tento závěsný obraz byl umístěn 
v levém dolním rohu v ostění jižního okenního výklenku nad vstupem do kaple, kde měl 
s ostatními církevními otci, poustevníky, svatými papeži, cherubíny a sv. panovníky 
symbolicky chránit vstupní část kaple. Svatý Augustin byl znázorněn jako biskup oděný 
v příslušném liturgickém oděvu – albě, červené kasuli a zlaté ozdobné štole s mitrou na 
hlavě, sedící za pulpitem.43

38 Tamtéž, s. 232–233; RYWIKOVÁ, Daniela: Úvod do křesťanské ikonografie. Ostrava 2010, s. 87; Praha, 
Knihovna pražské metropolitní kapituly, sign. A 7, De civitate Dei, kol. 1200, fol. 1v. K vyobrazení Města 
Kristova s podrobným rozborem viz TŘEŠTÍK, Dušan: Čechové ve městě božím. In: MERHAUTOVÁ, Anežka 
– TŘEŠTÍK, Dušan: Ideové proudy v českém umění 12. století. Praha 1985, s. 47–60.
39 ČERNÝ, P.: Augustinus, s. 124.
40 Např. v rakouských rukopisech 12. století byl sv. Augustin již v tomto období takřka výhradně zobrazován 
jako biskup, viz např. Graz, Universitätsbibliothek, sign. ms. 397/I, In Iohannis evangelium tractatus, 
1150 –1185, fol. 2r; Graz, Universitätsbibliothek, sign. ms. 384a, De civitate Dei, 2. pol. 12. stol., fol. 67v; 
Graz, Universitätsbibliothek, sign. ms. 698, Enarrationes in psalmos, 1175–1199, fol. 5r. K rukopisům včetně 
další bibliografie COSMA, A. – DA GAI, V. – PITTIGLIO, G.: Iconografia, s. 77, 361.
41 Čtyři velcí latinští církevní otcové, 1344 – 60. léta 14. století, nástěnná malba, Holubice, kostel Narození 
Panny Marie, vstupní předsíň. K holubickým nástěnným malbám nejnověji VŠETEČKOVÁ, Zuzana a kol.: 
Středověká nástěnná malba ve středních Čechách. Praha 2011, s. 93–99.
42 Mistr Theodorik – dílna, sv. Augustin, 1360–1364, desková malba, Karlštejn, kaple sv. Kříže, ostění jižního 
okenního výklenku. K deskové malbě sv. Augustina blíže např. viz HOMOLKA, Jaromír: Sv. Augustin. In: FAJT, 
Jiří (ed.): Magister Theodoricus : Dvorní malíř císaře Karla IV. Praha 1997, s. 533.
43 K ikonografickému typu sv. Augustina jako biskupa za pulpitem srov. pozn. 29–31.
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Další mladší zobrazení sv. Augustina v rámci čtveřice církevních otců můžeme nalézt 
na nástěnných malbách v křížové klenbě presbytáře kostela sv. Klimenta na Levém 
Hradci z přelomu 80. a 90. let 14. století.44 Všichni velcí západní církevní otcové zde byli 
zachyceni jako církevní hodnostáři ve zbožné činnosti za písařskými pulpity. V západní 
kápi křížové klenby presbytáře se nalézají zobrazení sv. Ambrože a sv. Augustina směřující 
nezvykle hlavami k sobě ve zlomu klenební kápě. Svatý Augustin s mitrou na hlavě, oděný 
v tunice a pluviálu, byl vyobrazen při modlitbě se sepjatýma rukama před knihou. Postavy 
sv. Ambrože a sv. Augustina, byť ve stejných ikonografických typech biskupa, lze od se-
be rozlišit dle věku. Svatý Ambrož vykazuje starší rysy, neboť má pod mitrou zřetelně 
šedé až bílé vlasy, naopak sv. Augustin nese rysy mladší zdůrazněné plavými vlasy. To 
odpovídalo jednak reálné skutečnosti, protože sv. Ambrož byl o necelou generaci starší než 
sv. Augustin, jednak obecně rozšířenému názoru zachycenému například v díle Legenda 
aurea, podle něhož byl sv. Ambrož starším učitelem a rádcem sv. Augustina, a dokonce 
jej jako biskup pokřtil.45

Poslední zobrazení sv. Augustina v rámci čtveřice církevních otců v námi sledovaném 
období nalezneme v historické iniciále „A“d te levavi animam meam s kompozicí 
Eucharistického mlýna v Luzernském graduálu z doby ante duem 1410.46 Čtyři klečící církevní 
otcové jsou vyobrazeni v dolní polovině iniciály jako představitelé institucionalizované 
církve či jako tzv. čtyři sloupy církve. Mezi sv. Jeronýmem a sv. Ambrožem nacházíme 
sv. Augustina, jenž zde jako opat oděný do typického řeholního roucha augustiniánů 
(kukuly) symbolicky zastupuje řeholní společenství. Vyobrazení církevní otcové, sv. Řehoř 
Veliký, sv. Jeroným, sv. Ambrož a sv. Augustin, zde symbolizují závazné církevní autority 
i personifikovanou církev, neboť je lze ztotožnit se čtyřmi vysokými představiteli církevní 
hierarchie – papežem, kardinálem, biskupem a opatem, kteří reprezentují jednotlivé údy 
církve.47

Je možno konstatovat, že sv. Augustin a spolu s ním i další velcí západní církevní 
otcové byli v rozmezí let 1344–1420 znázorňováni dosti rigidně jako církevní hodnostáři 
s příslušnými obecnými atributy; sv. Ambrož jako biskup s mitrou, sv. Augustin jako 
biskup s mitrou (jednou jako opat v kukule), sv. Jeroným jako kardinál s kardinálským 
kloboukem a sv. Řehoř Veliký jako papež s tiárou. Osobní atributy církevních otců příliš 

44 Čtyři velcí latinští církevní otcové, 80. a 90. léta 14. stol., nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta, 
křížová klenba presbytáře. K malbám nejnověji viz VŠETEČKOVÁ, Z.: Středověká nástěnná malba, s. 186–192.
45 Srov. OTTOVÁ, Michaela: Michel Erhart – okruh : Sv. Ambrož, sv. Augustin, sv. Řehoř, Sv. Jeroným ze 
Švihova. In: JINDRA, Petr – OTTOVÁ, Michaela (eds.): Obrazy krásy a spásy : Gotika v jihozápadních Čechách. 
Řevnice 2013, s. 298; DE VORAGINE, Jakub: Legenda aurea. Praha 2012, s. 146: Proto říká Augustin v dopise 
Januariovi, že když se jeho matka divila, proč se v Miláně v sobotu nedrží půst, a Augustin se na to ptal sv. Ambrože, 
Ambrož mu řekl: ‚Když v sobotu přijdu do Říma, v sobotu se postím. Tak i ty zachovávej zvyky té církevní obce do níž 
přijdeš, nechceš-li, abys byl někomu odtamtud pohoršením nebo někdo tobě.‘ a Voragine (pozn. 29), s. 230: Požádal 
proto v dopise svatého muže Ambrože, aby mu poradil, co by měl číst z Písma svatého, aby byl lépe připraven pro 
křesťanskou víru. Ten mu doporučil proroka Izaiáše, protože se mu zdál nejvhodnějším zvěstovatelem evangelia 
a povolání pohanů a […] pod vlivem Ambrožova kázání přijal svatý křest.
46 Luzern, Zentral und Hochschulebibliothek, sign. Cod.P Msc.19, Luzernský graduál, před 1410, fol. 1r. 
K Luzernskému graduálu nejnověji BRODSKÝ, Pavel: Krása českých iluminovaných rukopisů. Praha 2012, 
s. 38. Detailní a přínosný ikonologický rozbor historické iniciály s vyobrazením Eucharistického mlýna, včetně 
bližšího ikonografického určení církevních otců, viz RYWIKOVÁ, Daniela: Eucharistický mlýn v českém 
graduálu z Luzernu – pokus o ikonologickou interpretaci. In: HOLÝ, Petr (ed.): Artis historia : Sborník studií 
o dějinách umění a památkové péči. Ostrava 2006, s. 39–55.
47 Tamtéž, s. 40, 44.



29ČLÁNKY A STUDIE MArTIN SLEpIČKA IKoNogrAfIE Sv. AUgUSTINA z HIppo v ČESKéM STřEDověKéM UMěNí

nevariují. Společným atributem všech církevních otců je kniha, která slouží jako zřejmá 
aluze na jejich učenost, vzdělanost a četnou vlastní spisovatelskou činnost, jež symbolicky 
navázala na předešlou činnost evangelistů (ve sledovaném období do roku 1420 se žádné 
společné vyobrazení čtyř církevních otců a čtyř evangelistů, kde by byl znázorněn i sv. Au-
gustin, nedochovalo). Lze tvrdit, že se kniha v různých formách objevuje téměř na všech 
vyobrazeních církevních otců s výjimkou Luzernského graduálu. Církevní otcové nejčastěji 
drží knihu v ruce, čtou si v ní či do ní jako autoři sedící za pulpitem zapisují.

Na solitérních vyobrazeních se sv. Augustin ve 14. a v prvním dvacetiletí 15. století 
objevuje vždy v ikonografickém typu biskupa, a to buď jako jednoduše pojatá postava 
biskupa s mitrou a berlou, nebo jako postava biskupa ve skriptoriu. První „podtyp“je 
zastoupen třemi památkami, druhý pouhými dvěma. Na bývalém hlavním oltářním retáblu 
dómu sv. Petra a Pavla v Brandenburguan der Havel nalezneme sochu frontálně pojatého 
sv. Augustina jako biskupa s mitrou oblečeného do typického biskupského třívrstvého 
oděvu (alba, dalmatika, kasule).48 O něco chronologicky mladší je zobrazení sv. Augustina 
od Mistra Třeboňského oltáře na reversu kompozice Kladení Krista do hrobu na známém 
Třeboňském oltáři z doby kolem roku 1380.49 Celá postava sv. Augustina jako církevního 
otce a původce augustiniánské řehole se nalézá uprostřed mezi postavami sv. Jiljí, patrona 
augustiniánského kostela sv. Jiljí v Třeboni, a sv. Jeronýma, „slovanského“ církevního otce 
a od počátku vlády Karla IV. také jednoho z patronů českých zemí. Svatý Augustin je zde 
zachycen jako biskup s rozevřenou knihou v rukou oděný do alby a pluviálu s odznaky 
své moci, mitrou, berlou a bílými pontifikálními rukavicemi s biskupským prstenem. 
Na nástěnné malbě v bývalé knihovně kanonie augustiniánů-kanovníků v Roudnici nad 
Labem pocházející z druhého desetiletí 15. století se Augustin objevuje podobně jako na 
Třeboňském oltáři ve společnosti sv. Jeronýma.50 Jednoduše pojednaný Augustin s mitrou 
na hlavě zde je znázorněn jako původce augustiniánské řehole a společně se zemským 
patronem sv. Jeronýmem zde představuje církevního otce a mocného přímluvce skupiny 
klečících kanovníků, kterým společně pravou rukou žehnají.

Solitérní vyobrazení sv. Augustina jako biskupa ve skriptoriu nalézáme ve vymezeném 
období pouze ve dvou knižních památkách. Nejprve v historické iniciále „A“d rukopisu 
In Johannis evangelium tractatus pocházejícím z doby kolem roku 1360,51 který nechal 
pořídit pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, jenž jej poté věnoval kanonii augustiniánů-
kanovníků v Roudnici nad Labem jako opis díla původce jejich řehole.52 Svatý Augustin je 

48 Oltářní retábl, 1375, dřevo a temperová malba, 114 x 260 x 47 cm, Brandenburg an der Havel, dóm 
sv. Petra a Pavla, dómské muzeum. K němu podrobně včetně další bibliografie např. FAJT, Jiří: Brandenburg 
wirdböhmisch : Kunst und Herrschaftsinstrument. In: BADSTÜBNER, Ernst – KNÜVENER, Peter – 
LABUDA, Adam – SCHUMANN, Dirk (Hg.): Die Kunst des Mittelalters in der Mark Brandenburg : Tradition 
– Transformation – Innovation. Berlin 2008, s. 214, 217–218.
49 Mistr Třeboňského oltáře, Sv. Jiljí, sv. Augustin a sv. Jeroným (Kladení Krista do hrobu, revers), kol. 1380, 
desková malba, Praha, Národní galerie v Praze, inv. č. O477. K Třeboňskému oltáři a jeho ikonografii nejnověji 
ROYT, Jan: Mistr Třeboňského oltáře. Praha 2013, s. 90–131.
50 Svatý Augustin a sv. Jeroným s klečícími kanovníky, 20. léta 15. stol., nástěnná malba, Roudnice nad Labem, 
bývalá kanonie augustiniánů-kanovníků, knihovna. K malbě blíže např. VLČEK, Pavel – SOMMER, Petr – 
FOLTÝN, Dušan: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997, s. 623.
51 Praha, Knihovna Národního muzea, sign. XIII A 13, In Johannis evangelium tractatus, 1360, fol. 1v. K němu 
blíže BRODSKÝ, Pavel: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze. Praha 2000, s. 164.
52 DRAGOUN, Michal – EBERSONOVÁ, Adéla: Rukopisy z roudnické klášterní knihovny. In: DRAGOUN, 
Michal – DOLEŽALOVÁ, Lucie – EBERSONOVÁ, Markéta (eds.): Ubiest finis huiuslibri deus scit : Středověká 
knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha 2015, s. 403–404.
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zde zachycen jako biskup s mitrou na hlavě oblečený do liturgického oděvu, alby a pluviálu, 
sedící ve skriptoriu v iluzivní architektuře. U jeho ucha se nachází holubice Ducha svatého, 
obecný atribut společný všem církevním otcům. Takřka shodné znázornění sv. Augustina 
jako biskupa s mitrou sedícího za pulpitem ve skriptoriu můžeme nalézt také v historické 
iniciále „B“eatus v Brevíři opatovickém z let 1370–1380,53 proto lze soudit, že ve druhé 
polovině 14. století byl ikonografický typ sv. Augustina jako biskupa píšícího ve skriptoriu 
v médiu knižní malby typem zcela konvenčním.

Ikonografie sv. Augustina je v českém umění před vypuknutím husitských válek 
poměrně rigidní. Nejstarší augustiniánská zobrazení se objevují ve 12. století v „portrétu 
autora“ na počátku příslušného textu. Pod vlivem vytvoření nového ikonografického typu 
sv. Augustina jakožto biskupa s odznaky moci ve 12. století se tento zahraniční konvenční 
ikonografický idiom postupně dostal i do českého umění, načež se sv. Augustin ve 14. století 
a na počátku 15. století objevuje výhradně v příslušných liturgických oděvech buď jako 
stojící postava biskupa s mitrou a berlou, nebo jako biskup píšící ve skriptoriu.

Summary

The Iconography of St. Augustine of Hippo in the Bohemian Medieval Art until the Year 1420
Martin Slepička

The article is devoted to the topic of the iconography of St. Augustine of Hippo in medieval Bohemian 
art before the outbreak of the Hussite wars. Saint Augustine was categorized into the specific concept 
of the Four Latin Church Fathers that had already been formed in the 8th century, and was further 
developed in 1295 by Pope Boniface VIII, who proclaimed St. Augustine as the Doctor of the Church with 
the decree of „Gloriosus Deus“. The beginnings of the cult of St. Augustine in the Bohemian Lands can 
be traced to the 12th century. At the same time, the first images of the saint appeared in the Bohemian 
illuminated manuscripts of his writings De civitate Dei, where he was portrayed in the iconographic 
type of St. Augustine as the author. There are no depictions of St. Augustine appearing in 13th-century 
Bohemian art. Consecrations of Bohemian churches to St. Augustine were not very frequent; the only 
Bohemian church dedicated to St. Augustine which existed in the Middle Ages was in Lužice near Most. 
From the 14th and the beginning of the 15th century, many images of St. Augustine survived. In almost 
all cases, he was depicted as a bishop, either as a simple standing figure dressed in a mitre and carrying 
a crosier, or as a writer in a scriptorium.

53 Krakow, Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, bez sign., Brevíř opatovický, 1370–1380, fol. 205v. 
K němu podrobně MIODOŃSKA, Barbara: Opatovický brevíř, neznámý český rukopis 14. století. Umění 16, 
1968, č. 3, s. 213–254.


