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Založení jeho na svatých horách
Mariánská ikonografie jedné z maleb v poutním kostele
na Svatém Kopečku u Olomouce
PhDr. Martin Mádl, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR

Velký poutní kostel Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku u Olomouce byl zbudován premonstráty z kláštera Hradisko v letech 1669‒1677. [obrázek 1].
Kostel tu nahradil starší mariánskou kapli, založenou v roce 1629 olomouckým obchodníkem Janem Andrýskem, a místo ní se stal centrem mariánského kultu, soustředěného kolem
milostného obrazu (reliéfu) P. Marie. Interiér kostela je bohatě zdoben štuky a malbami. Jak
víme z deníku hradiské kanonie, psaného v letech 1693–1707 konventuálem Ambrosiem Malderem (MZA Brno, fond J. P. Cerroni, sign. G 12 II / 238), koncept maleb navrhl a předlohy
pro malby připravil olomoucký lateránský kanovník Antonín Martin Lublinský (1636-1690).
Podle jeho návrhů pak obrazy v chóru a lodi namaloval kolem roku 1675 mladý italský
malíř Jacobus, za nímž vidíme ticinského malíře Giacoma Tencallu (1644–1689). Antonín
Martin Lublinský byl vzdělaný teolog, který prošel studiem na jezuitských školách a v Olomouci pak působil v prostředí knížete biskupa Karla II. z Lichtensteinu‐Castelcorna jako
poradce při různých uměleckých projektech. Byl zdatný kreslíř, který provedl řadu návrhů k
obsahově značně komplikovaným grafickým listům, hlavně univerzitním tezím. Namaloval
také řadu olejových obrazů. Giacoma Tencallu, do nedávna zcela neznámého umělce, dnes
známe především jako autora řady nástěnných maleb v palácových a zámeckých interiérech
na Moravě a Čechách. Jeho práce jsou velmi konvenční – obvykle se v nich snažil napodobit
svého příbuzného a učitele, vynikajícího malíře Carpofora Tencallu.
Malby v kupoli a kaplích provedl asi o dva roky později německý malíř Johann Steger.
Výzdoba byla tak bohatá, že v době vzniku byl kostel přirovnáván k jeruzalémskému chrámu Zorobabela. Malby v kupoli představují starozákonní předobrazy P. Marie a invokace z
hymnu Salve Regina, malby v chóru pak invokace Loretánské litanie. O výzdobě klenby kniha
MONS PRÆMONSTRATUS, vydaná v Olomouci roku 1680, uvádí: „… na celém kostelním
klenutí není vidět nic jiného, než různé gypsové okrasy, klenbu a stěny spojují promíchané
štíty, které představují chválu, život, ctnosti a nejznamenitější tajemství nejsvětější Matičky
Boží, které mají všechny milovníky P. Marie povzbuzovat k větší lásce a úctě…“ [obrázek
2] Ambrosius Malder pak k tomu dodává: „Klenba v lodi kostela zdobena různými symboly
a emblémy blahoslavené P. Marie. [obrázek 3]
Pro emblematický obsah výzdoby lodi je určující malba ve větším oválném štukovém poli v
prvním klenebním travé. Představuje P. Marii, klečící na pahorku s liliemi a růžemi před
Bohem Otcem.
Nad Marii se vznáší holubice svatého Ducha, která Marii zahaluje pláštěm Boha Otce.
Mezi Otcem a Marii se vznáší zářící monogram Ježíšova jména. Kolem se v oblacích zjevují
andělé a klaní se Marii. [obrázek 4]
Uvedený výjev připomene pasáž Lukášova evangelia, která vypovídá o Boží inkarnaci:
„Spiritus Sanctus superveniet in te
et virtus Altissimi obumbrabit tibi
ideoque et quod nascetur sanctum
vocabitur Filius Dei.“
(Duch svatý na tebe sestoupí
a moc Nejvyššího tě zastíní,
proto i tvé dítě bude svaté
a bude nazváno Synem Božím.)
(Lc 1, 35)
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Líčení v Lukášově evangeliu ovšem nepopisuje vlastní akt Božího vtělení, nýbrž jeho Zvěstování, s nímž byl k Marii od Boha vyslán archanděl Gabriel. Konvenční výjev Zvěstování P.
Marii bývá ve středověkém i novověkém malířství a sochařství obvykle pojímán jako narativní
historická scéna, zasazená do prostředí interiéru Mariina domu v Nazaretu. Vedle samotné
Marie je hlavním aktérem děje archanděl Gabriel jako Boží posel a prostředník. [obrázek 5]
Uvedená nástropní malba na Svatém Kopečku však roli archanděla explicitně nevyjadřuje – Gabriela můžeme vidět nanejvýš v jednom z andělů, kteří vystupují na pozadí ústřední
scény, aniž bychom však byli schopni rozeznat, o kterého z nich se jedná. Vyobrazení andělé
tu mají spíše úlohu pozorovatelů, obdivujících se zázračnému výjevu.
Pro pochopení dalších významových rovin této malby jsou důležité texty a symbolické
motivy, které jsou tu vyobrazeny. Nahoře v pozadí se objevuje andílek, s páskou, na které
stojí latinské lemma „OPUS AETERNI CONSILII“ [Dílo věčného úradku]. Toto lemma je
třeba chápat jako mariánskou invokaci, jež byla různými autory připisována sv. Augustinovi
a spojována s Augustinovým kázáním „De Annunciatione“. Dole se vine páska s latinským
citátem Žalmu 86 (87): „FUNDAMENTA EIUS IN MONTIBUS SANCTIS“ [Základy jeho
na svatých horách] (Ps 86, 1).
Celý latinský text žalmu zní:
„Fundamenta eius in montibus sanctis,
diligit Dominus portas Sion
super omnia tabernacula Iacob.
Gloriosa dicta sunt de te civitas Dei.
Memor ero Raab et Babylonis scientibus me,
ecce alienigenae, et Tyrus, et populus Aethiopum
hii fuerunt illic.
Numquid Sion dicet: homo et homo natus est in ea
et ipse fundavit eam Altissimus.
Dominus narrabit in scriptura populorum,
et principum horum qui fuerunt in ea.
Sicut laetantium omnium habitatio in te.“
(Základy jeho na horách svatých,
miluje Pán brány Siónu
nad všechny stánky Jákobovy.
Slavné věci hlásány Tebou, město Boží!
Připomenu, že Rahab a Babylón mne znají,
hle, cizí národy a Tyrus a národ Etiopů odtud byly.
O Siónu pak řekne člověk: v ní se člověk zrodil,
a založil ji sám Nejvyšší.
Pán řekne v soupisu národů
a knížat, o těch, kteří byli v ní.
Jak velká radost bylo přebývat v tobě.)
(Ps 86, 1–7)
Výklady Žalmů sv. Augustina se staly, stejně jako další Augustinova díla, obecným duchovním dědictvím, na jehož základě bylo budováno učení západní církve. Můžeme přitom
předpokládat, že v prostředí ovládaném augustiniánskou spiritualitou, z níž vycházeli jak
objednavatelé maleb, tedy premonstráti, tak i jejich inventor, augustiniánský kanovník Antonín Martin Lublinský, byla recepce Augustinových textů zvláště motivující. Domnívám se
proto, že při koncipování malby měl Augustinův výklad Žalmu 86 určující roli. Námětu malby
je svým obsahem zvláště blízká pasáž, v níž Augustin hovoří o „Matce Siónu“, která byla
ustanovena Bohem a sama zrodila člověka:
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„Mater Sion dicet homo. Et homo factus est in ea, & ipse fundavit eam altissimus. Quid
apertius fratres? Vere quia gloriosissima dicta sunt de te civitas Dei: Ecce mater Sion dicit
homo. Quis homo? Qui homo factus est in ea. In ea ipse factus est homo, & ipse eam fundavit. Quomodo in ea factus est, & ipse eam fundavit? Ut in ea fieret homo, iam fundata
erat. Sic intellige, si potes. Etenim mater Sion dicet, sed homo, Mater Sion dicet, homo
autem factus est in ea. Ipse autem fundavit eam, non homo, sed altissimus. Sic fundavit
civitatem in qua nasceretur, quomodo creavit matrem, de qua nasceretur. Quid est hoc
fratres? Quales promissiones, quantam spem tenemus? Ecce propter nos altissimus qui
fundavit civitatem, mater dicit ipsi civitati, & homo in
ea factus est, & altissimus eam fundavit. Quasi diceretur, Unde ista scitis? Cantabimus
haec omnes, & cantat hoc in omnibus Christus. Homo propter nos, Deus ante nos. Sed
quid magnum ante nos? Ante terram & caelum, ante saecula. Hic ergo homo propter nos
factus est in ea, idem ipse altissimus fundavit eam.“
(Matka Sión, praví člověk. A člověk v ní byl zrozen, ji samu ustanovil nejvyšší. Jak jasné,
bratři? Vskutku, ty nejslavnější věci se praví o tobě, Obci Boží: Ejhle, matka Sión, praví
člověk. Jaký člověk? Ten člověk, jenž v ní byl učiněn. V ní samé se stal člověkem, a sám
ji ustanovil. Jak v ní však mohl být učiněn, a přitom ji sám ustanovit? Aby v ní člověk
mohl vzejít, musela přeci být již ustanovena. Tedy pochop, můžeš‐li. Matka Sión, řekne
se, avšak člověk říká, Matka Sión, člověk se v ní tedy narodil. Sám ji tedy ustanovil nikoli
člověk, nýbrž nejvyšší. Jak ustanovil obec, v níž se měl narodit, tak vytvořil i matku, ze
které se měl narodit. Co je to tedy, bratři? Jaké přísliby, kolik
jen naděje máme! Ejhle, skrze našeho nejvyššího, který ustanovil obec, obec jmenoval
matkou, a člověk se v ní narodil a nejvyšší ji ustanovil. Jako byste se ptali: ‚Odkud to víš?‘
O mnohém jsme přeci zpívali a všade se zpívá o Kristu. Člověk blízko nás, Bůh před námi.
Jak jen velká věc před námi? Před zemí a nebem, před staletími. Zde tedy člověk mezi
námi byl v ní učiněn, stejně tak ji nejvyšší ustanovil.)
(Aurelius Augustinus, Enarrationes in Psalmos Davidis,
in: Opera Omnia VIII, Lugduni 1664, s. 346)
Pro Augustina byla prvotním významem motivu „Mater Sion“ Obec Boží, tedy Církev. Užití
feminina „Mater Sion“ přitom podporovalo také užívání příměru „Sion – Maria“, jaký nacházíme již u Venantia Fortunata (6. století), ve skladbě De partu Virginis, která evokuje text
citovaného žalmu a zároveň oslavuje P. Marii:
„Mater Sion dicit homo, & homo factus in illa est,
Ipse hanc fundavit, factus in ipsa & homo est.
Sic quoque qui fundavit eam, est altissimus ipse,
Haec Sion mater, virgo Maria fuit.“
(Matka je Sión, praví člověk, a člověk je v ní učiněn,
Kterou sám ustanovil, byl v ní zrozen a stal se člověkem.
Tedy ten, kdo ji ustanovil, je sám nejvyšší,
Matka Sión, Panna Maria to byla.)
(Venantius Honorius Fortunatus, De partu Virginis, in: Corpus omnium veterum
poetarum Latinorum II, Aureliae Allobrogum 1611, s. 812; Margarinus de la Bigne,
Magna Bibliotheca Sanctorum Patrum, Coloniae Agrippinae 1618, s. 363; Henricus
Smetius, Prosodia, Francofurti 1599, s. 267)
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Pasáž „Fundamenta eius in montibus sanctis“, jakož i zbylý text uvedeného Žalmu 86 (87)
vztáhli k předurčení a výsostnému postavení Marie také další autoři. Z nich můžeme připomenout především jezuitu Antonia Spinelliho, který v knize Maria Deipara Thronus Dei
uvádí:
„De fundamentis porro huius Civitatis in Psalm. 86. dicitur: Fundamenta eius in montibus
sanctis: nimirum fundamenta, & initia gratiae, & privilegiorum Virginis, in Conceptione
eiusdem iacta esse in culmine sanctitatis, ad qua alii sancti perveniunt: & ratio subditur:
Diligit Dominus portas Sion super omnia tabernacula Iacob: ista nimirum Virginis Conceptionem, quae veluti ianua est ad reliquum vitae Virginis spatium; diligit super reliquos
Sanctos, qui comparantur ad Virginem, ea proportione, quam tabernacula, quae sunt
habitacula, quae loco mutari possunt, habent ad Civitatem stabili situ fundatam. Neque
id mirum, qua ut in eodem Psalmo habetur: Homo natus est in ea, & ipse fundavit eam
altissimus: quasi dicat illud Ecclesiastici 24. Qui creavit me requievit in tabernaculo meo:
maternitas enim Dei, ad quam erat praedestinata, radix fuit immensae gratiae, quam
accepit in ipsa Conceptione …“
(O základech jeho Obce se pak praví v Žalmu 86: Základy jeho na svatých horách: nepochybně základy a počátky milosti a výsad Panny, v jejímž Početí došlo k dovršení svatosti,
k níž ostatní svatí dospívají, a vysvětlení následuje: Miluje Pán brány Siónu nad všechny
stánky Jákobovy: to je jistě Početí Panny, které zůstává prostorem jako brána po zbytek
Mariina života; miluje ji nad ostatní Svaté, kteří, podobně jako Marie, spíše než stánky,
které mohou ze zvyku měnit své místo, mají v Obci místo pevně založené. Nepřekvapí, že
je ve stejném Žalmu uvedeno: Člověk se v ní zrodil, a sám Nejvyšší ji založil, jak o tom
praví Ecclesiasticus 24: Ten, který mne stvořil, přebývá v mém stánku: Boží mateřství, k
němuž byla předurčena, je kořenem nezměrné milosti, kterou přijala ve svém Početí …)
(Antonious Spinellus, Maria Deipara Thronus Dei,
Coloniae Agrippinae 1619, s. 31–32)
Učený španělský jezuita Pedro de Bivero, počátkem 17. století působící jako kazatel a
zpovědník na místodržitelském dvoře v Bruselu, včlenil pokračování uvedeného textu knihy
Přísloví do svého emblematicko‐teologického pojednání o Mariině preexistenci v Boží mysli,
které se objevuje v jeho knize Sacrum Oratorium, vydané v Antverpách roku 1634. Tato
kniha o „umění dobrého života a smrti“ (ars bene vivendi et moriendi) je souborem emblémů
a jejich výkladů. Na obraze, který představuje Stvoření světa, tu v horní části spatřujeme
nejsvětější Trojici na vesmírném globu, v dolní části pak z kruhu vod vystupující zemi – hornatou krajinu se stromy a keři, v níž klečí P. Maria s korunou na hlavě. Kolem obíhá nápis:
„PRIMOGENITAS ANTE OMNEM CREATVRAM“ [Prvorozená před všemi stvořeními].
Zcela nahoře se objevuje nápis „DEVS PATER MARIAE: Audi Filia, et vide te creaturam
omnium primam.“ [Bůh Otec Marii: Poslyš, Dcero, a pohleď, ty první před všemi stvořeními],
dole pak stojí: „MARIA DEO PATRI: Pater noster, qui es in caelis.“ [Marie Bohu Otci: Otče
náš, jenž jsi na nebesích]. Tento obraz pak Bivero dále vysvětluje na pozadí citované pasáže
ze starozákonní knihy Přísloví, kázání sv. Bernarda na Salve Regina a textu Psalteria Beatae
Mariae Virginis, připisovaného sv. Bonaventurovi:
„MIRA effigies Primogenitae Dei MARIAE, quae cum adhuc esset in divinae mentis Sacrario, Creatori omnium Deo praesens erat, & opera creationis promovebat, & componebat.
Sacram hanc praerogativam recognoscit ipsa in se | Prov. 8, 27 |: Quando praeparabat
caelos, aderam: quando certa lege, & gyro vallabat abyssos: quando aethera firmabat
sursum, & librabat fontes aquarum: quando circumdabat mari terminum suum, & legem
ponebat aquis, ne transirent fines suos: quando appendebat fundamenta terrae. Cum eo
eram cuncta componens. Aderat in effigie, refulgebat in idea, prima Dei filia MARIA; tanti
apud Deum Patrem habita, ut cum mundus conderetur, nihil in eo creari, nihil voluerit
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fabricari, cui non assisteret ipsa: de qua Bernardus Serm. 3. super Salve enuntiat: Propter
hanc totus mundus factus est. Ipsa est quae prima fundamenta mundi iecit: quapropter
Bonaventura Psalm. 118. Dispositione tua, inquit, perseverat mundus, quem, & tu cum
Deo fundavit ab initio.“
(Obdivuhodný obraz MARIE Prvorozené od Boha, která dokud existovala v Boží mysli a
byla přítomna v Bohu Stvořiteli veškerenstva, podporovala a budovala dílo stvoření. Svatou předzvěst rozpoznává tedy sama v sobě | Pr 8, 27 |: Když připravoval nebesa, byla
jsem při tom, když pevný řád a obzor nad propastmi vymezoval, když upevňoval oblaka
ve výšinách a osvobozoval vody, když ohraničoval moře jeho břehem a dával řád vodám,
aby nepřesahovaly jeho okraje, když zavěšoval základy Země. S ním jsem vše vytvářela.
Přítomná v obraze, v ideji se skvoucí, MARIE, první dcera Boha; do té míry u Boha Otce
dlící, že když byl svět budován, nebylo v něm nic utvořeno, nic záměrně ustrojeno, na čem
by se sama nepodílela. O tom vyjevuje Bernard ve 3. Kázání na Salve: Proto je učiněn
celý svět. Ona je tím prvním položeným základem světa, o čemž Bonaventura, Žalm 118,
praví: Povahou tvou přetrvává svět, který s tebou založil na počátku Bůh.)
(Petrus Biverus, Sacrum Oratorium piarum
Imaginum Immaculatae Mariae, Antverpiae 1634, s. 7–8)
Augustinova interpretace i mladší reinterpretace Žalmu 86 (87) tedy umožňují pochopit význam unikátně koncipovaného emblematického obrazu, který představuje nejen motiv Kristovo vtělení, ale zároveň také motiv Mariina Neposkvrněného početí, k němuž se vztahuje i
motiv hada zavaleného kamenem, který se svíjí u Mariiných nohou. Téma Neposkvrněného
početí je zde pojato jako předurčení a zahrnutí do plánu boží spásy, v němž Marie figurovala
od počátku věků, tedy již v době Stvoření světa. Mariino vyvázání z posloupnosti dědičného
hříchu tu má nadčasový rozměr – odehrává se ve věčném úradku Boha a sahá před vznik
světa, stejně jako Mariino předurčení k úloze Matky Boží. Těsně následuje po stvoření Boha
Syna. Právě proto je uvedený motiv zasazen do panenské, rajské krajiny, a nikoli do interiéru
domu v Nazaretu. Z obrazu, který ukazuje na Kristovu inkarnaci, jsou záměrně vytěsněny
atributy lidské činnosti (dům, klekátko, kniha, závěs či lůžko), které jsou na obrazech Zvěstování jinak zcela samozřejmé. Malba představuje ideální námět Mariina Neposkvrněného
početí, který je svým významem postaven před reálný pozemský čas a před vznik prvních
lidí – Adama a Evy.
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OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/35.0037
(2012-2014): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF
SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace

Obrázek 1: Poutní kostel Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.

PhDr. Martin Mádl, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR
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(2012-2014): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF
SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace

Obrázek 2: Pohled do kupole a na klenby kostela Navštívení P. Marie
na Svatém Kopečku u Olomouce.
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OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/35.0037
(2012-2014): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF
SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace

Obrázek 3: Pohled na klenbu lodi v kostele Navštívení P. Marie
na Svatém Kopečku u Olomouce.

PhDr. Martin Mádl, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR
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OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/35.0037
(2012-2014): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF
SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace

Obrázek 4: Antonín Martin Lublinský – Giacomo Tencalla
Emblém s Božím vtělením a Neposkvrněným početím P. Marie klenba lodi v kostele Navštívení P.
Marie Svatý Kopeček u Olomouce, kolem 1675
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Obrázek 5: Cosmas Damian Asam, Zvěstování P. Marii kostel Nanebevzetí P. Marie
benediktinské opatství Kladruby, 1725–1727.

PhDr. Martin Mádl, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR
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