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Úvod
Kostel Navštívení Panny Marie se nachází ve střední části obce Zašová, která je
vzdálena 5 km od Valašského Meziříčí. Nynějšímu kostelu předcházela dřevěná stavba
kostela sv. Anny, která byla nepříliš veliká a poprvé se v pramenech zmiňuje v roce
1583. Poutní kostel Navštívení Panny Marie, vystavěn nákladem hr. Karla Jindřicha ze
Žerotína podle plánů neznámého autora v letech 1714 – 1725, patří svými rozměry k
největším kostelům v regionu. Důvodem byl mimo jiné i vzrůstající počet poutníků,
kteří se přišli pomodlit k milostnému obrazu Panny Marii Zašovské (pravděpodobně 50.
léta 15. století), který byl podle pověstí zázračný. V kostele se dochoval i korpus
Ukřižovaného Krista patrně z 20. let 16. století.
Jelikož byl tehdy v meziříčském děkanství nedostatek kněží, kteří by zajišťovali
duchovní správu v kostele, byli do Zašové povoláni trinitáři. Řád, který vznikl ve 13.
století za křižáckých válek z popudu Jana z Mathy a Felixe z Valois, se zabýval
vykupováním křesťanských otroků z muslimského zajetí a katechezí. Trinitáři v Zašové
založili klášter, k němuž byla zřízena v roce 1722 místní šlechtou fundace, potvrzená
císařem Karlem IV. roku 1724. Podle ní trinitáři nesměli vykonávat sbírky a byl
povolen pouze počet třinácti bratří znalých moravského jazyka pro výuku katecheze.
Trinitáři se zasloužili o zvelebení poutního místa, které lákalo stále větší počet poutních
procesí. V roce 1742 došlo i na biskupskou konsekraci kostela Navštívení Panny Marie,
kterou provedl olomoucký biskup Jakub Arnošt z Lichtenštejna. Trinitáři pokračovali
dále ve zvelebování kostela a tak byla v roce 1768 přistavěna dvojice věží západního
průčelí. S jejich činností patrně souvisí i úpravy okolí pramene v malebném koutu
zvaném Stračka. Všechny plány a snahy trinitářů však zhatil v roce 1783 císař Josef II.,
který zrušil mimo jiné také klášter v Zašové. V budově kláštera byla zřízena v roce 1785
fara a zbytek byl rozprodán soukromníkům.
Následující faráři se dobře starali o kostel a rovněž se snažili obnovit zašlou
slávu zašovských poutí. Přesto však kostel stihlo v následujících letech několik
smutných událostí. Nejvážnější byl požár kostela a přilehlých budov v roce 1871, po
němž začaly praskat klenby a s jehož následky se potýká kostel dodnes. Během první
světové války pak došlo k rekvizici píšťal varhan a trinitáři pořízených kostelních
zvonů.
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V současné době počet poutníků opět roste, avšak farnost opět nemá trvalého
duchovního správce.
Cílem bakalářské práce je sepsat ucelenou historii poutního kostela v Zašové na
základě archivních pramenů a dostupné literatury. Zřetel je kladen také na popis
vybavení interiéru kostela, především oltáře, obrazy a sochy, který se snažím autorsky
přiřadit a datovat. Rovněž se ve vymezené části věnuji popisu liturgických předmětů,
zejména kalichům, ciboriím a monstrancím, kterým je současnou literaturou stejně jako
zmiňovaným oltářům (vyjma sv. Kříže s korpusem Ukřižovaného Krista a hlavního
oltáře s deskovou malbou Panny Marie Zašovské), obrazům a sochám, věnována malá
pozornost.
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1 Zašovský kostel Navštívení Panny Marie v archivních
pramenech a literatuře
Během svého archivního bádání k poznání historie kostela jsem se zajímal
především o děkanské matriky Valašského Meziříčí, uložené ve fondu Arcibiskupské
konzistoře v olomoucké pobočce ZA v Opavě. Jmenovitě se jednalo o knihy č. 246 a
(1673), 31 (1679 – 1682), 37 (1764), 248 (1764) a 41 (1771). Pro mou práci se staly
nejdůležitější matriky č. 246 a, v níž je popsán dřevěný kostel sv. Anny spolu
s inventářem a č. 248, zaznamenávající biskupskou konsekraci v roce 1742.
Zajímal jsem se rovněž o archivní prameny k trinitářskému klášteru, které jsou
uchovávány v MZA v Brně ve fondu E 65 (Trinitáři Zašová). Tento fond, který
zachycuje období 1700 – 1783, tvoří mimojiné sbírka zakládacích listin kláštera,
majetkové fase kláštera, fundace, povolení či např. životopis trinitáře Modesta a B.
Virgine. Při procházení fondů B 2 (Moravské Gubernium – církevní oddělení) jsem
narazil na sign. K 20/27, zahrnující protokol o rušení kláštera v Zašové a obsahující
inventární soupis věcí jak v kostele, tak v klášteře.
Archiválie z období 1785 - 1952 jsou pak uloženy v SOkA Vsetín ve fondu FÚ
Zašová. Nejstarším dokumentem tohoto fondu je kniha Nadací z let 1785 – 1903.
Z tohoto fondu byly pro tuto práci nejdůležitější inventáře stavení (sign. I a, I e),
zahrnující rovněž záznamy visitací nebo posloupnost farářů. Dalšími důležitými
dokumenty byly knihy kostelních účtů (sign. II c) a pokladní deník (sign. II f). Do fondu
Farního úřadu spadají také spisy, týkající se farního kostela (opravy, popis a inventář
kostela atd.), Stračky či rekvizice zvonů a varhanních píšťal. Fond dále obsahuje
seznamy nadací, odprodej budov bývalého trinitářského kláštera, materiály k duchovní
správě nebo k personáliím v duchovní správě kostela Navštívení Panny Marie.
Při svém studiu archivních pramenů jsem také navštívil SOkA Kroměříž, kde
jsem pátral především po řemeslnících a umělcích, kteří se mohli podílet na výzdobě
kostela. Studium B - c 8 (Cech stolařů v Holešově), B – c 19 (Cech malířů v Holešově)
a B – c 46 (Cech zednicko-kamenický v Kroměříži) však nepřineslo žádný výsledek.
Velice cenným dokumentem při psaní této práce se stala pamětní kniha farnosti
Zašovské od roku 1902, kterou začal psát farář Josef Odstrčil. V psaní pokračovali i
jeho následníci. Zápisy zaznamenávají nejrůznější informace od oprav kostela, konání
poutí až po vypuknutí 1. světové války, výsledky obecních voleb či tehdejší počasí.
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Tato pamětní kniha tak není jen cenným dokumentem pro historii kostela, ale i pro
studium dějin obce nebo pro poznání života místních obyvatel. V roce 1953 začali faráři
psát druhý díl pamětní knihy - Pamětní kniha farního kostela v Zašové od roku 1953.
První knihou, která zmiňovala zašovský kostel (tehdy ještě sv. Anny) byl
Rubinus Moraviae z roku 1712 od Jana Jiřího Středovského. Ten byl do Zašové pozván
v roce 1710 rožnovským farářem Františkem Karlem Wagnerem, aby datoval milostný
obraz Panny Marie Zašovské, na což si nakonec netroufl.
Další knihou, uvádějící kostel Navštívení Panny Marie, bylo až šestisvazkové
dílo Die Markgrafschaft Mähren od Georga Wolneho. Pojednání o kostele se nachází
v I. svazku vydaném v roce 1846, který se zabývá Přerovským krajem. Tato kniha má
spíše místopisný a statistický charakter s přihlédnutím k historii. V roce 1857 vydal Jan
Karel Hranický Powěst a děgepis zázračného a pautnického chrámu Zassowského w
korunnj zemi Morawa, krom welmi krásných modliteb, pjsnj a litanyj. Tato kniha je
zaměřena spíše na duchovní stránku, tedy modlitby. Hranický zmiňuje hned v úvodu
pověst, která však není kladena do období tatarských v pádu na Moravu, ale do časů
třicetileté války. Historii poutního místa je věnováno všeho všudy jeden a půl strany,
které reflektují především založení kláštera a jeho zrušení, přičemž udává chybný rok
zrušení 1784. O dva roky později v roce 1859 vydává několikadílnou publikaci
Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften Georg
Wolny. O kostele v Zašové se píše ve III. svazku I. oddělení, který se věnuje
Olomoucké arcidiecézi. Wolny na základě studia archivních pramenů uvádí např. počet
duší, duchovní správce, historické zprávy, faru nebo popis kostela.
V následujících desetiletích se kostelem zabýval až v roce 1888 Karel Eichler ve
svém jednodílném díle, rozděleném do dvou částí, Poutní místa a milostivé obrazy na
Moravě a v rak. Slezsku. Toto dílo spíše místopisného charakteru se zabývá především
milostným obrazem Panny Marie Zašovské, na který nabaluje historii poutního místa.
Tuto linii pak budou uplatňovat i další autoři. Eichler též nastiňuje stručnou historii
trinitářského řádu i jeho působení v Zašové. Stručně se zabývá osudy kostela po zrušení
kláštera, který klade opět do roku 1784 (správně 1783), kdy jeho pozornosti neunikly
ani poutě. Eichler jako první velmi stručně popsal milostný obraz, avšak doplnil jej
popisem z domácího protokolu trinitářů. O pět let později vychází v roce 1893 Statky a
jmění kolejí jezuitských, klášterů, kostelů, bratrstva a jiných ústavů v království Českém
od císaře Josefa II. zrušených od Tomáše Václava Bílka, který uvádí pouze za jakých
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okolností byl klášter založen a zrušen. Následně v roce 1900 vydává Eduard Domluvil
Obrazy ze života rolnického na Valašsku od XVI. do XIX. století, kde v části
Náboženství, mravy a národnost předku pojednává o náboženské situaci na Valašsku a
přibližuje také nejstarší historii zašovského poutního místa.
První monografií ryze o tomto poutním místě je kniha Adolfa Bayera O
památnostech poutního místa Zašové z roku 1904. Velkou část této práce věnoval
milostnému obrazu a jeho historii. Rozebírá i historii rodu Korniců, jejichž erb je na
štítě klečícího rytíře u nohou Panny Marie. Píše rovněž o duchovní správě a příchodu
trinitářů. Pro mou práci je však nejdůležitější, že uvádí památky dochované po
trinitářích v kostele. Svou pozornost zaměřil mimojiné i na poutě, historii studánky ve
Stračce nebo na zázračná uzdravení z přímluvy Panny Marie Zašovské během staletí.
V roce 1914 vyšel Val. – Meziříčský okres Vlastivědy Moravské, který napsal
Eduard Domluvil. Kapitola o Zašové je rozdělena typickým systémem pro tuto
vlastivědu. Je pojednáno jak o obci jako celku, tak o jejich dějinných zprávách a
duchovním vzděláním, ve kterém je shrnuto dosavadní poznání o historii duchovní
správy a školství v obci.
Nesmírně cenným je článek od B. Buriana Zašovský rektor Jan Vranečka, který
vyšel ve sborníku Naše Valašsko. Sborník prací o jeho životě a potřebách v roce 1941.
Burian v něm uvádí částečný přepis tzv. Vranečkovy kroniky.1 Vranečkova kronika je
důležitým pramenem pro poznání dějin Meziříčska v 18. století, popisuje i historii
založení kláštera a jeho první řádové bratry. Burianův článek je cenný i z toho důvodu,
že se do dnešních dní zachovala jen část této kroniky, která je dnes uchovávána v SOkA
Vsetín.
V roce 1942 však vychází zatím nejobsáhlejší kniha věnující se historii poutního
místa - Poutní místo Zašová od Františka Šiguta. Šigut čerpá jak ze všech předchozích
autorů, tak ze studia archivních pramenů v tehdejším Zemském archivu v Brně,
Konsistorním archivu v Olomouci, tak ve Farním archivu v Zašové. Jeho dílo je
přehledně rozvržené a ucelené. Podobně jako předchozí autoři ani Šigut si netroufá
datovat stáří milostného obrazu. Pro mou práci byla tato kniha stěžejním materiálem,
avšak bylo třeba si dát na některé věci pozor. Např. uvádí obraz, na němž je zobrazena
záchrana ženy před uvláčením od splašeného koně, který již tehdy v kostele nebyl, ale
zmiňoval ho ve své publikaci Bayer a jak se píše v pamětní knize farnosti, „Šigut si to
1

Jan Bartoloměj Vranečka byl od roku 1707 rektorem na škole v Zašové.
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přečetl, opsal a nepřesvědčil se, zda obraz existuje.“2 Špatné je rovněž Šigutovo
neuvádění zdrojů v citacích, ale jen pouhý výčet použité literatury v závěru knihy.
Nicméně i tak se jedná o nejrozsáhlejší pojednání, které přibližuje počátek poutí, stavbu
nového kostela Navštívení Panny Marie, uvedení trinitářů do Zašové a jejich činnost
nebo zrušení jejich řádu s detailním průběhem této akce. Uvádí mimojiné také pořadí
kaplanů a farářů po zřízení fary.
Na konci 50. let 20. století se začíná rozvíjet snaha o datování milostného obrazu
Panny Marie Zašovské. Tyto snahy jsou spojeny především s Josefem Malivou, který
uveřejnil v roce 1958 dva články, a to Objev gotického obrazu na Valašskomeziříčsku.
Obraz Madony s děckem v kostele v Zašové (Zprávy Okresního muzea ve Valašském
Meziříčí I) a Gotický obraz Madony ze Zašové (Zprávy Krajského musea v Gottwaldově
1958). V prvním článku se zabývá jeho možným původem, v druhém pak formou hesla
o tomto obrazu řadí jeho dataci k roku 1475 do okruhu mistra svatojiřského oltáře.
V roce 1959 publikuje Maliva článek Gotický obraz Madony v Zašové (Umění a svět.
Studie krajského musea v Gottwaldově, řada společenských věd, dějiny umění II-III,
1957-58). V něm uvádí stručnou historii poutního místa a milostného obrazu, který
rovněž popisuje. Důležitou částí textu je sepsání dochovaných rytin milostného obrazu.
Zároveň při slohové analýze komparuje obraz s českými Assumptami, kdy předpokládal
společnou předlohu. V témže roce vydal Mojmír Švábenský nově uspořádaný inventář
Augustiniánské kláštery I. V něm kromě formy pořádání fondu načrtl organizaci
trinitářských klášterů.
Malivovým posledním článkem bylo v roce 1960 Slovo historie k „zázračnému
obrazu“. Na okraj výstavy památky východní Moravy v Domě umění v Gottwaldově
(Zprávy Krajského vlastivědného ústavu v Gottwaldově). Jedná se o jakýsi „výcuc“
jeho předchozího článku.
V roce 1981 vyšel v Studiích muzea kroměřížska článek Leoše Mlčáka
K činnosti olomouckého malíře Josefa Františka Pilze v Holešově, kde kromě činnosti
pro holešovské trinitáře zmiňuje i dva obrazy v Zašové. V roce 1982 vychází ve
Zprávách krajské památkové péče v Severomoravském kraji studie téhož autora
Malířské dílo Josefa Františka Pilze (1711 – 1797). V tomto příspěvku zabývajícím se
kromě života umělce a autorským určením jeho děl připomínají také dva obrazy, které

2

Archiv Římskokatolického úřadu v Zašové, Pamětní kniha farnosti Zašovské od roku 1902, nestr.
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jsou umístěny v zašovském kostele a na faře. Bohužel tyto obrazy jen krátce popsal,
datoval a dále nerozebral.
Ve Studiích muzea kroměřížska z roku 1990 vyšel příspěvek Josefa Svátka
Trinitáři a jejich residence v Holešově, ve kterém rovněž přibližuje historii řádu a jeho
organizaci od generála řádu až po jednotlivé řádové bratry v konventech. Jmenuje i
místa sídel trinitářských klášterů u nás a v okolních zemích či poslání trinitářů a jejich
činnost. V obrazových přílohách přikládá také rytinu zašovského kláštera a kostela z rok
1768 a uvádí jak zhotovitele rytiny, tak autora návrhu, jímž byl fr. Victor - člen
zašovského kláštera.
V roce 1999 vychází ve vlastivědné revue Valašsko článek Olgy Mehešové
Plastika 17. století a 1. poloviny 18. století na Meziříčsku, Rožnovsku a Vsetínsku a
Plastika 17. století a 18. století na Meziříčsku, Rožnovsku a Vsetínsku, což je
pokračování jejího předchozího článku. V prvním článku se krátce zaobírá dvěma
plastikami andělů nad hlavním oltářem a v druhém se obdobným způsobem věnuje
sochám z průčelí kostela Navštívení Panny Marie a retabulu křtitelnice, kterou datuje
(1771 – 1783). V druhém článku se navíc snaží přiblížit sochařské dílny působící
v tomto regionu. Ve stejném roce vyšel také katalog výstavy Od gotiky k renesanci.
Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550. III. Olomoucko, jehož editory byli Ivo
Hlobil a Marek Perůtka. V této publikaci napsal dvě hesla týkající se Panny Marie
Zašovské a Ukřižovaného ze Zašové Ivo Hlobil. Hlobil v hesle k Panně Marii upozornil
na souvislosti s Madonami z Malopolska a u Ukřižovaného se domnívá, že jde o
gotizující sochu 17. – 18. století.
V roce 2005 vyšla monografie Dušana Foltýna a kolektivu Encyklopedie
Moravských a Slezských klášterů, v níž se heslovitě zabývají i klášterem v Zašové. Je
nastíněna stručná historie kláštera, která je doplněna o informace k Spolku sv. Josefa,
který v tehdy již bývalém klášteře zřídil v letech 1901 – 1904 sirotčinec a soukromou
školu. Řeholními řády se zabýval také Milan M. Buben, který vydal v roce 2007 knihu
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých
zemích. Žebravé řády III/2. Kromě jiných řádů v ní poměrně zevrubně přiblížil historii
trinitářů v Evropě a jejich organizaci. Jmenuje také řádovou spiritualitu, světce a
blahoslavené. Buben přibližuje i dějiny řádu v Českých zemích, kdy zejména na Moravě
seznamuje s pokusy o usídlení trinitářů, které se v podstatě povedly jen v Zašové a
později v Holešově. V části věnované Zašové je možné najít v podstatě obdobné věci
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jako např. u Šiguta, jelikož si drží podobné schéma – snahy o uvedení trinitářů do
Zašové, založení kláštera, jeho zrušení a doba po zrušení. Na rozdíl od Šiguta tuto pasáž
doplňuje určitými detaily, např. místem pobytu trinitářů před dokončením kláštera.
Nejnověji se poutního místa dotýká publikace Ukřižovaný ze Zašové.
Restaurování 2003 – 2007, vydaná v roce 2008, jejímž editorem byl Ondřej Jakubec.
Do této publikace pak přispívala např. Michaela Ottová (Ukřižovaný Kristus a poutní
místo Zašová, Ukřižovaný Kristus ze Zašové) nebo Radana Hamsíková (Kristus ze
Zašové – restaurování a průzkum vrstev přemaleb. Poznámky k přemalbám různých
historických slohů). Jakubec na úvod rozebírá problematiku „gotického“ survivalu a
revivalu v umění 16. století. Ottová v kapitole Ukřižovaný Kristus a poutní místo
Zašová přibližuje stručnou historii poutního místa a v kapitole Ukřižovaný Kristus ze
Zašové popisuje korpus ukřižovaného, provádí formální komparace, zařazení a dataci
(kolem roku 1520). Hamsíková pak ve své kapitole popisuje průběh restaurování a
zjištěné výsledky. Tato publikace je rovněž doplněna bohatou fotografickou přílohou.
Dosud poslední publikací, která se vztahuje k poutnímu místu, je Milostný obraz
Panny Marie Zašovské. Restaurování 2007 – 2008 z roku 2009. Editorkou byla Helena
Zápalková, která sepsala kapitolu Úcta k milostnému obrazu Panny Marie a poutní
místo Zašová, jenž zahrnuje historii poutního místa s přihlédnutím k osudům
milostného obrazu. Na publikaci se dále podílely např. Jana Hrbáčová (Milostný obraz
Panny Marie Zašovské), Radana Hamsíková (Průzkum a restaurování obrazu Panny
Marie Zašovské). Hrbáčová se ve své části zabývá ikonografickému a ikonoligickému
rozboru obrazu, kdy na závěr vytváří hypotézu původu obrazu na základě Malivova
tvrzení v jeho článku Objev gotického obrazu na valašskomeziříčsku, v závěru pak
obraz datuje do 50. let 15. století. Hamsíková pak seznamuje s průběhem
restaurátorského zásahu, který obraz prodělal. I tato publikace je podobně jako
předchozí doplněna o bohatou fotografickou přílohou. Je nutno vyzvednout především
reprodukce rytin milostného obrazu, které jsou v publikaci uvedeny.
Cílem posledních uvedených publikačních počinů je snaha dokumentovat a
interpretovat tyto výjimečná díla, jenž prodělala restaurátorský zásah. Zároveň se jedná
o katalogy výstav Muzea umění v Olomouci, zaměřených na tyto dvě zrestaurované,
uměleckohistoricky cenné práce (milostný obraz Panny Marie Zašovské, Ukřížovaný
Kristus ze Zašové).
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2 Historie kostela Navštívení Panny Marie

2.1 Nejstarší historie poutního místa
Nejstarší bezpečná zpráva o Zašové pochází z roku 1370, kdy se vzpomíná
Choten ze Zašové, patřící do rodu vladyků z Krásna.3 Ves však byla založena už na
počátku 14. století. Zprávy o nejstarší historii kostela jsou poměrně skoupé na
informace. Předpokládá se, že duchovní správa byla v obci již od roku 1348, pokud je
tedy Zašová pokračovatelkou zaniklé vsi Výšové.4 Není přesně známo, zda již tehdy
stával v obci kostelík.
V průběhu 15. století působily i na Valašsku nejrůznější sekty či kazatelé.5
V Meziříčí kolem roku 1450 vzniká Bratrský sbor, kterému potvrdil výsady roku 1570
Bernard z Žerotína.6 Jelikož Zašová náležela od roku 1549 Žerotínům7, je možné, že i
zde působila Jednota bratrská. Do regionu pronikali také protestantští kněží. Právě
v této době koncem 16. století došlo k obnovení fary. K roku 1580 je připomínán
protestantský farář Kryštof Počanovský,8 který se jako svědek rožnovského
protestantského faráře zúčastnil svatby jeho dcery Barbory Říčanské. Je tedy možné, že
již tehdy stával dřevěný kostelík. Nasvědčovala by tomu jednak zmínka v meziříčských
děkanských matrikách o „prastarém a chatrném kostelíku“9, ale i zvon na jeho věžičce,
který nesl letopočet 1583. Tato domněnka bohužel není ničím hmatatelnějším
podložena. Tentýž farář Kryštof je připomínán ještě roku 1596 i roku 1602. Počátkem
17. století byla k Zašové přifařena i dnešní Střítež nad Bečvou, Veselá a možná i Velká
Lhota, ze které roku 1602 dáno 22 gr. z jednoho gruntu zašovskému faráři Kryštofovi.
Dne 31. září 1611 došlo ke sporu mezi farníky ze Stříteže a Zašové ohledně vydržování
faráře. Roztržku musel řešit majitel panství Jetřich z Žerotína. Jeho nařízením měl
každý usedlý Střítežan přispívat faráři v Zašové každý rok ½ věrtelem žita,10 ½ věrtelem
pšenice, kusem másla, 1 sýrem a 1 slepicí každý rok. Posledním protestantským farářem
3

Horváthová 2007, str. 5.
Domluvil 1914, str. 306.
5
Zejména v Meziříčí působil např. táborský kněz Štěpánek nebo sekta Mikulášenců, odmítající kněžský
řád a Bibli. Jejich hlavou byl Jan Famfule z Meziříčí.
6
Uvádí Domluvil 1914, str. 132.
7
http://www.zasova.cz/historie/, nahlíženo 25. března 2011.
8
Domluvil 1914 uvádí příjmení Pačanovský.
9
Šigut 1942, str. 13
10
Což by dnes činilo 11,75 litru.
4
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je zmiňován k roku 1626 jakýsi Jan. V té době již s určitostí stál kostelík zasvěcený sv.
Anně s malým hřbitovem.11
Po potlačení „ohavné rebelie“ bitvou na Bílé hoře 8. 11. 1620 a po popravě 27
českých pánů 21. června 1621 vydal Ferdinand II. 10. května 1627 Obnovené zřízení
zemské pro Čechy, 10. května 1628 pro Moravu. Obnovené zřízení mimo jiné
posilovalo panovnický absolutismus a zrovnoprávňovalo češtinu s němčinou. Pro nás je
ale důležitější, že zavádělo jako jediné povolené náboženství katolicismus. A právě v
období let 1627 – 1628 byl protestantský farář Jan vyhnán a fara zrušena.12 Na jeho
místo byl dosazen katolický kněz. Nicméně farníci ještě dlouhou dobu zůstávali
protestanty a novému faráři odpírali poslušnost.
Téměř po celou historii je s poutním místem spojen nedostatek katolických
kněží. Tak se stalo, že duchovní správa spadala od konce 20. let 17. století do
kompetence meziříčského faráře, od roku 1666 pak byla přifařena k rožnovské faře.
K roku 1672 je již zmiňováno umístění Milostného obrazu Panny Marie na hlavním
oltáři v kostele sv. Anny. S ním jsou spojovány i četné pověsti, které k dotvoření
nejstarší historie připojuji.
Znění nejstaršího vyprávění zaznamenal Jan Bartoloměj Vranečka ve své
kronice roku 1725.13 Roku 1808 ji zachytil také zašovský farář František Hohn, podle
kterého se pověst vztahuje až k tatarským vpádům na Moravu v roce 1241. Vypravuje
kterak křesťanský rytíř, pronásledován pohany, zabloudil v hlubokých lesních
hvozdech. Tři dny a tři noci bloudil, ale stále se nemohl z neproniknutelné hradby lesa
dostat ven. Unaven k smrti nabral poslední síly, sepjav ruce klekl a začal prosit Pannu
Marii o pomoc, pak upadl do hlubokého spánku. Ve snu spatřil Bohorodičku s děťátkem
v náručí, jak mu levou rukou spouští šňůru, kterou má uchopit a kráčet za ní. Rytíř
uposlechl a šel. Když se probral, zjistil, že je v neznámé krajině uprostřed lesíků a
močálů, plné čápů a jiného vodního ptactva. V dáli viděl pár chaloupek právě vznikající
vesnice „Šášová“.14 Šťastný rytíř z vděku učinil slib, že zde postaví kapličku a daruje do
ní obraz Panny Marie s Ježíškem v podobě, v jaké se mu zjevila v jeho nesnázi. Svému
slibu dostál. Dal vystavit kapličku a v ní nechal umístit obraz Panny Marie s dítkem
svým, jež spouští záchranou šňůru rytíři, který klečí u jejich nohou. V pozadí dal
11

O faráři Kryštofu se zmiňují Domluvil 1900, str. 13; Domluvil 1914, str. 306; Šigut 1942, str. 12 – 13.
O neobnovení fary se zmiňuje Eichler 1888, str. 160.
13
Nyní torzo v SokA Vsetín.
14
Název odvozen od množství rákosu, kterému se valašsky říká šáší.
12
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vymalovat lesnatou krajinu s čápy. Obdobnou pověst zapsal ve farní pamětní knize
bývalý zdejší farář Josef Odstrčil: „Jistý rytíř moravský byv pohanskými nepřáteli stíhán
utekl se do lesa, a bloudiv v lese dlouho bez pokrmu padl na kolena svá a Boha
Všemohoucího a Matičku Boží o pomoc a vysvobození s vroucností velikou prosil. V tom
zjevila se mu Matička Boží ježto zvaná Pomocnice křesťanů se svým malým Děťátkem,
jež na pravé ruce nesla, a pravila mu, aby se uchopil pásku, který mu do rukou podala,
a aby za ní beze vší bázně kráčel, že jej Ona na místo bezpečně uvede. Což když tento
s velikou důvěrou učinil a pustým lesem kráčel, všude jej ptactvo s líbezným svým
zpěvem provázelo, až konečně onoho místa došel, a zde onen obraz v trní složený se
vynacházel, a což také ihned dobrotivá jeho Velitelkyně s očí mu zmizela. Na tom místě
dal kapličku vystavěti, a obraz v trní nalezený v ní k úctě veřejné vystavil. Ctitelé
Moravští, kteří sem k milostivému obrazu připutovali , velikých milostí od Boha na
přímluvu Rodičky Boží dosahovali, což když se rozneslo, děkan meziříčský žádostiv jsa
milostivý obraz tento ve svém farním kostele míti, poručil, aby do meziříčského kostela
přenesen byl, odkud však ihned druhého dne na to zmizel a na svém prvejším místě
v Zašové nalezen byl, což prý se po třikráte státi mělo.“15
S instalací obrazu na hlavní oltář, tj. roku 1672, jsou doloženy i první votivní
dary, které prokazují rozvinutý kult zázračného obrazu. K tomuto roku je prvně písemně
doložena pouť,16 která je tak nejstarším a jediným dokladem poutí do Zašové v 17.
století. Je však třeba se domnívat, že se pouti mohly konat již kolem roku 1628, kdy
byla farnost navrácena katolickému knězi. Zvláštností je normální činnost kostela po
jeho odsvěcení roku 1673.17
Souvislejší prameny k poutím se dochovaly až z 18. století, hlavně díky rektoru
místní školy, kterým byl Jan Bartoloměj Vranečka (* 3. března 1679 – † 11. ledna
1743) a jeho rodinné kronice. Rozvoji poutí však koncem 17. a počátkem 18. století
začala bránit jednak kapacita, která přestala v podmínkách starého a zchátralého
dřevěného kostela dostačovat a potíže působila i absence duchovní správy. Vranečka ve
své kronice poznamenává: „… předešle od p. farářů rožnovských jen za měsíc jedna
mše s[va]tá se sloužila a na každý svátek zasvěcený Panny Marie a neměli kněze

15

Archiv Římskokatolického úřadu v Zašové, Pamětní kniha farnosti Zašovské od roku 1902, str. 2.
ZA Opava, pracoviště Olomouc, fond Arcibiskupská konzistoř, kniha č. 246 a, děkanská matrika
Valašské Meziříčí (1673), nestr.
17
Odsvěcení kostela poprvé zmiňuje Ottová 2008a, str. 12.
16
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nikdy.“18 Proto byli už roku 1697,19 nejspíše vrchností, povoláni řeholníci trinitářští,
kteří v té době ještě bydleli v soukromém příbytku. Největší nápor poutníků starý
kostelík zažíval po morové epidemii, která zasáhla výrazně i na Valašsko v letech 1714
– 1715.20 Celá řada okolních vesnic tehdy slíbila, že pokud budou uchráněny moru,
každoročně vykonají pouť k Panně Marii Zašovské. V té době se již blýskalo na lepší
časy, jelikož 14. srpna 1714 započala stavba nového poutního kostela.

2.2 Stavba nového kostela
Když se začal stavět kostel Navštívení Panny Marie, stál uprostřed hřbitova ještě
stále dřevěný kostelík zasvěcený sv. Anně. Bylo by proto vhodné si jej na základě
skromných archivních pramenů trošku přiblížit. Jak již víme, k roku 1580 se připomíná
protestantský kněz Kryštof Počanovský a děkanské matriky z let 1673 a 1690 popisují
tento kostelík jako prastarou a zchátralou stavbu.21 Rovněž se v nich píše o zvonu
z roku 1583, který byl umístěn na malé věžce. To mne vedlo k myšlence, že kostel mohl
stát již v 80. letech 16. století. Je však také možné, že zvon byl převezen z jiného
kostela roku 1626, kdy je možné se dočíst o odkazech pro kostel v gruntovních knihách
a je tedy pravděpodobné, že již existoval.22
Na rytině z roku 1768 od Ondřeje a Josefa Schmuzerových, což je jedno
z nejstarších vyobrazení, je vidět jak samotný kostelík vypadal. Jednalo se o jednolodní
dřevěnou stavbu obdélníkového půdorysu o neurčitém počtu okenních os, které z rytiny
nelze poznat. Uprostřed valbové střechy, vzhledem k finančním možnostem tehdejších
obyvatel nejspíše kryté šindelem, se tyčila věžička, u které není z vyobrazení patrné, zda
byla válcového nebo čtyřúhelného půdorysu. Střecha věžičky kónicky přecházela nad
úrovní (nejspíše okna) v lucernu s kuželovitou stříškou, ukončenou křížem. Na
západním průčelí jsou zvýrazněna nároží stavby, dále je patrný portál dekorovaný
rozevlátou římsou a rovněž obdélníkové okno. Areál kostela se hřbitovem byl obehnán
dřevěným plotem, jehož příčky mezi jednotlivými sloupky mohly být podle rytiny
tvořeny třemi řadami prken. Vstupní brána do areálu byla umístěna severozápadně od
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Burian 1941, str. 124.
Bayer 1904, str. 14.
20
Uvádí např. Burian 1941, str. 124; Šigut 1942, str. 14; Zápalková 2009, str. 25.
21
ZA Opava, pracoviště Olomouc, fond Arcibiskupská konzistoř, kniha č. 246 a, č. 247, děkanská
matrika Valašské Meziříčí (1673, 1690), nestr. Šigut 1942, str. .
22
Šigut 1942, str. 13.
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vstupu do kostela. V interiéru se nacházely dva oltáře se „starými krásnými obrazy“.23
Podle názoru M. Ottové byl hlavní oltář zasvěcen sv. Anně a boční oltář Panně Marii
Pasovské, přičemž na hlavním oltáři byl umístěn obraz Panny Marie Divotvůrkyně.24
Z děkanských matrik z let 1673 a 1690 jsme rovněž informováni o množství votivních
darů, které byly zavěšené po stranách milostného obrazu Panny Marie Zašovské.
Jednalo se například o stříbrnou tabulku, zavěšenou na třech stříbrných řetízcích, model
ve tvaru stříbrných chodidel, dvou stříbrných očí, hruďi se dvěma nohama nebo šest
kusů antipendií pro Pannu Marii a Ježíška v různých barevných variantách atd.25
Z grafiky není patrná zchátralost kostela sv. Anny, jak se o ní píše v matrikách z let
1764 a 1771.26 Zprávy o zániku kostela nejsou a je možné, že ještě stál i po roce 1771,
kdy je o něm zmínka v matrice z tohoto roku. 27
Nový kostel se začal stavět z podnětu velkého ctitele zašovské Panny Marie a
majitele meziříčsko-rožnovského panství hr. Karla Jindřicha ze Žerotína. Byl člověkem
zbožným a uměnímilovným. Hr. Karel Jindřich podle Vranečkovy kroniky „učinil
v nějakém nebezpečí slib, že vystaví v Zašové nový kostel, bude-li jeho prosba
vyslyšena.“28 Hr. Karel byl toho času plukovníkem u neuburgského pluku v císařském
vojsku a je možné, že slib učinil v nějakém vojenském tažení, nejspíše proti Turkům.
Jeho prosba byla vyslyšena a z vděčnosti přistoupil k naplnění svého slibu.29
Základní kámen byl položen 14. srpna 1714 za obrovské účasti věřících, nesl jej
Jan Vranečka a jeho syn Baltazar. Stavba 35 m dlouhého, 17 m širokého a 16 m
vysokého kostela byla na místní podmínky pojata opravdu velkoryse a byla důkazem
zámožnosti a štědrosti zakladatele, a také odrazem silného kultu Panny Marie
Zašovské.30
Plány se do dnešních dnů nedochovaly a není ani jasné, kdo je jejich autorem.
Prováděním byl pověřen stavitelský mistr Jiří Kocurek z Kroměříže a vrchní dozor byl
23

ZA Opava, pracoviště Olomouc, fond Arcibiskupská konzistoř, kniha č. 246 a, děkanská matrika
Valašské Meziříčí (1673), nestr.
24
Ottová 2008a, str. 12.
25
ZA Opava, pracoviště Olomouc, fond Arcibiskupská konzistoř, kniha č. 247, děkanská matrika
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svěřen do rukou Václava Rosenzweiga, arendátora panství meziříčkého. Polírem, tj.
dozorcem stavby, se stal František Petr z Dřevohostic. Bohužel se už dnes díky absenci
archivních materiálů nedozvíme, kolik na stavbě pracovalo kameníků, zedníků nebo
tesařů. Dokončení stavby se protahovalo, jelikož se vše dělalo z kamene, který byl brán
jistě vzhledem k ceně materiálu z nového lomu otevřeného pro tento účel nad vesnicí,31
což bývalo běžnou praxí. Fundátor, hr. Karel Jindřich, se dokončení stavby už nedočkal.
Zemřel 27. února 1716. Po něm se dobudování chrámu ujal jeho bratr a dědic František
Ludvík ze Žerotína. Dne 2. srpna 1721 „byla postavena báň na kostelní vížce, roku 1722
zakoupen zvon a 5. srpna 1723 byl postaven i hlavní oltář, jenž byl zhotoven na
žerotínském niemodlinském panství ve Slezsku.“32 Vranečka ve své kronice uvádí:
„Roku 1723 dne 11. marce (března), když kostel nový zašovský byl již vystaven, okna
taky již v něm byly a i oltář, dveře ještě nebyly…“33 Sám si potom odporuje, když se
vrací ke stejnému datu o pár řádků níže: „…ale ještě nebyl v tomž kostele s. obraz P.
Marie, ještě nebyl posvěcený ani dodělaný.“34 Z toho je možné usuzovat, že zašovský
kostel byl patrně hotov již v roce 1723. Ovšem připraven k slavnostní benedikaci, tj.
požehnání,35 kterou provedl olomoucký kanovník a infulovaný probošt brněnský hr. Jan
Matěj z Thurnu a Valsassiny, byl až 15. července 1725. Přitom byl přenesen milostný
obraz Panny Marie Zašovské ze starého kostelíka sv. Anny.36
Slavnost popisuje Vranečka následovně: „Leta 1725 dně 15. Juli (července), v
kterýžto den právě se trefila neděla 8 po Svatém Duchu, kostel nový zašovský jest
posvěcený skrzeva vysoce urozeného dvojictihodného pana pana Joanesa Matěje
hraběte z Turnum, kanovníka holomúckého a probošta brněnského. Po posvěcení pak
tenž pan hrabě a probošt infulirovaný vezmauce [s] sebú světské duchovenstvo, šel s
nimi do starého kostelíčka pro svatý obraz zázračný blahoslavené Pany Marie […] a
vezmúce tenž svatý obraz 6 osob, čtyře páni faráře jej na nosídelkách nesli a dva
kaplani po boku jej zdržovali. A já ten čas rektor zašovský Joanes Bartoloměj Vranečka
po zady jsem nejvíc [se] zdržoval, až jsme přes prách do nového kostela vstoupili. Tu
pan hrabě […] nařídil pánům pátrum trinitářům tenž svatý obraz odevzdat, oni jej
přijali z ruk[o]u pana faráře a přes kostel až na oltář nesli a tam uctivě postavili, kdežto
31
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mnohými zázraky se skví.“37 Zajímavostí je, že Šigut ve stejné citaci neuvádí „…pátrum
trinitářům…“, kteří do Zašové oficiálně přišli až 4. října 1725, přičemž již roku 1722
byla vyhotovena zakládací listina kláštera hr. Františkem Ludvíkem ze Žerotína a roku
1724 zřízení kláštera povolil císař Karel VI. Podle Vranečky přišel do Zašové jeho bratr
Václav, trinitář z pražského kláštera u kostela sv. Trojice, již 2. dubna 1725, aby
nachystal obydlí pro první řeholníky. Ti přišli 14. července z Lešné a 15. se tedy
zúčastnili slavnosti. Podle Šiguta Vranečka zaznamenává, že se procesí zúčastnilo na
2000 lidí a že se dokonce střílelo „z kusu“, tj. z hmoždíře.38
Další vodítko, které by mohlo potvrzovat účast trinitářů na slavnostní
benedikaci, je grafika, vydaná ještě před dostavěním kostela roku 1717. Znázorňuje
milostný obraz v masivním rámu s andělíčky, kteří nad ním roztahují baldachýn. Na
vrcholu grafiky je svatozář s Božím okem, pod ním je poté stylizovaná polopostava
Boha Otce s Duchem svatým, symbolizovaným holubicí. Kolem obrazu se vznáší
andílci s mariánskou symbolikou odvozenou z loretánských litanií. Ve spodní části jsou
znázorněny postavy křesťanských ctností, a to Víra, Láska a Naděje. Tyto tři Ctnosti
mají své hávy spojeny na prsou typickými medailony s trinitářským křížem uprostřed.
Grafika potvrzuje i úsilí přivést trinitáře do Zašové ještě před rokem 1717.39
Dostavěním kostela odpadla jedna překážka pro rozvoj poutí. Zůstala však
druhá, a to absence stálého kněze či kněží, kteří by pečovali o duchovní potřeby
příchozích poutníků. Jak již víme, stala se Zašová filiálkou rožnovského kostela a jeho
faráře po roce 1666. Stav farnosti byl takový, že většina farníků byla v té době
nekatolická. Až usilovnou prací rožnovského faráře Lattoma se podařilo všechny
nekatolíky obrátit ke katolictví, proto již v seznamech nekatolíků z 90. let 17. století
v meziříčských děkanských matrikách nefiguruje ani jeden.40 K tomu by se dalo
podotknout, že část prohlášených katolíků zůstala tajnými nekatolíky. Tomu by
nasvědčovaly i horlivým ctitelem mariánského kultu Vranečkou skepticky zapsané
události kolem milostného obrazu. První je z roku 1700, kdy se vracela z roboty na
krásenském panství chasa do Zubří „…mohlo být ze dvě hodiny na noc, přicházejíce
k kostelu zašovskému starému, slyšeli spívání v kostele a světlo veliké, také chtěli jít na
tož modlení do tohož kostelíka. Přicházejíce ku dveřům, světlost se ztratila, zpívání také
37
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žádné jenž více slyšeno nebylo a kostelík byl zamknutý.“41 Tuto událost poté dosvědčuje
zuberský pasekář Míček Jiříčků, zvaný Špetka. Podobný jev popsali zdejší rektor Jan
Lacina, kostelník Jan Vzácník a Martin Janiš, kdy dokonce viděli hořet svíčky před
milostivým obrazem Panny Marie. Podobné události se staly i v roce 1723, kdy se o
nich dozvěděl i hr. František Ludvík, který požádal Rudolfa Podstatského, pána na
Lešné, aby spolu s meziříčským děkanem zřídil komisi k jejich vyšetření. Místní, kteří
šli podat svědectví, se poté s Vranečkou „vadili, aby mu červosti do huby vlezly, kdo to
vyzradil, že se musejí pro to meškati a to jmenovitě Jura Horecký.“42 I z toho lze
usuzovat „jací sou a bývali v Zašovéj ctitelové Panny Marie, že nejmenší služby k její cti
nechtěli učiniti.“43
Poskytování duchovní správy z Rožnova bylo dosti obtížné, jelikož rožnovská
farnost byla jednou z největších na Moravě. Tuto situaci navíc komplikovaly těžko
schůdné cesty. Dle tehdejších odhadů měla „rožnovská fara přes 12 tisíc farníků,
usedlých ve 20 obcích na rozloze asi 500 km2.“44 Je nutné podotknout, že v Rožnově byl
pouze jeden farář a až později mu k ruce přibyl jeden kaplan.
Byť se rožnovský farář snažil zajistit bohoslužby alespoň na mariánské svátky,
nedokázal pečovat o soustavný program bohoslužeb. Často se stávalo, že příchozí
poutníci našli kostel bez bohoslužeb či uzavřený. Proto hledal hr. František Ludvík
řešení této situace v nadaci, z které by byl vydržován farář se dvěma kaplany. Ti se měli
v budoucnu starat jak o bohoslužby v Zašové, tak ve vesnicích, které plánoval vyjmout
z kompetence rožnovské farnosti a přifařit k Zašové. Tato myšlenka se neuskutečnila,
neboť jej Rudolf Magnus svobodný pán Podstatský z Prusinovic přesvědčil, aby zřídil
při kostele trinitářský klášter.

2.3 Trinitáři a poutní místo v Zašové
Ordo Sanctissimae Trinitatis de redemptione captivorum, tedy řád Nejsvětější
Trojice na vykupování otroků, byl založen sv. Janem z Mathy (23. 6. 1160 – 17. 12.
1213) a sv. Felixem z Valois (1127 – 12. 1. 1212) ve Francii. Dne 17. 12. 1198 schválil
papež Inocenc III založení řádu. První klášter Cerfroid založili na řece Marně v diecézi
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Meaux,45 v místech, kde se zakladatelům zjevil bílý jelen s červeno-modrým křížem
mezi parohy. Kříž se shodoval s Janovým viděním při primici, kdy se mu zjevil anděl
oděný v bílém rouchu, jenž měl na prsou červeno-modrý kříž a po jeho bocích stáli dva
spoutaní otroci. Na základě těchto příhod se rozhodli zasvětit své životy vykupování
křesťanských otroků nejprve z maurského, později také tatarského a tureckého zajetí.46
Řádovými stanovami (konstitucemi) se stala řehole sv. Augustina a sv. Jana
z Mathy. Prvním přestaveným kláštera v Cerfoid byl sv. Felix z Valois. Jan z Mathy byl
prvním generálním ministrem v Římě. Hlavním posláním řádu bylo vykupování
křesťanských otroků ze zajetí i za cenu ztráty vlastní svobody. K tomu trinitáři konali
sbírky. Nasbírané peníze se rozdělily na tři stejné díly, a to na výkup zajatců,47 na
ošetřování a zaopatřování chudých vykoupených otroků a na potřeby řeholníků a
klášterů. Zabývali se i vykupováním pohanských otroků (redemptio paganorum
captivorum) od křesťanských panovníků, které poté měnili za křesťanské zajatce a měli
také poučovat nevědomé a obracet nevěřící na katolickou víru. Při první cestě na
vykoupení zajatců osvobodili oba zakladatelé na 186 křesťanů. Další cestu absolvoval
Jan z Mathy sám, přičemž osvobodil 120 zotročených.48
Když Jan z Mathy zemřel, měl řád asi 35 domů.49 Na konci 13. století již
existovalo ve 12 provinciích na 250 konventů. Řád se šířil z mateřské Francie do
Španělska, Portugalska, Itálie, Německa a do Británie. Později také do Rakouska,
českých zemí a Polska Počet konventů rostl i ve století 14. a v 15. století již dosahoval
úctyhodného počtu 880, avšak začal se projevovat pozvolný úpadek, ke kterému se
přidal pokles morálky, rušení klášterů Jindřichem VIII. v Anglii a rovněž šíření
reformačních proudů na evropském kontinentu. V rámci řádu se vlivem těchto
skutečností začaly vytvářet různé reformní skupiny, které žádaly návrat k základní
observanci. Již v roce 1578 se oddělili trinitáři v Pontoise a roku 1633 ovládli i klášter
v Cerfroid. Tato odnož zanikla až za Velké francouzské revoluce.
Reformní názory pronikly na konci 16. století i do Španělska, a tak vedle
mírnější větve tzv. obutých (calceati) trinitářů vznikla ještě přísnější (reformovaná)
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větev bosých trinitářů (discalceati).50 Zakladatelem bosých trinitářů byl roku 1596 P.
Juan Bautista de la Concepción, který rovněž založil roku 1612 ženskou odnož řádu.
Reformovaní byli roku 1609 zařazeni mezi mendikantské řády.51 Částečné
osamostatnění bosých trinitářů bylo potvrzeno Urbanem VIII. roku 1631. K úplné
odluce pak došlo v roce 1636, kdy tato kongregace vytvořila samostatný nový řád
s vlastním generálním představeným.52
Jak již bylo psáno, řídili se trinitáři podle řehole sv. Augustina a sv. Jana
z Mathy, přičemž reformovaná větev měla svá vlastní statuta. U jednotlivých konventů
působil ještě III. řád pro laiky. Kostely při trinitářských konventech často nesly titul
Nejsvětější Trojice, pokud byl konvent přistavěn ke staršímu kostelu, jak je tomu např.
v Zašové, bylo původní zasvěcení ponecháno. „Řád vedl generál (major ac generalis
minister), provincii řídil provinciál (minister provincialis, Pater provincialis) a vikář
(vicarius provincialis).“53 Jednotlivými domy řádu byla kolej, konvent a residence,
v jejichž čele stál minister a u residence praesidens. Členové řádu dostávali při obláčce54
(inductio) rozšířené řeholní jméno, např. Václav od sv. Antonína. Řeholníci se dělili na
kněze (Patres sacerdotes professi) a laické bratry (Fratres laici professi), stejně tak byli
děleni i novicové (novitii). „Na domácích teologických ústavech, jež byly vždy součástí
kolejí, vyučovali profesoři, zvaní lektoři.“55 Vedením a výchovou nových členů řádu
měl v kompetenci novicmistr (magister novitiorum), specifické úkoly, např. vědecké,
vykonával knihovník (bibliothecarius), kronikář (chronista) nebo písař (scriptor).
„Vykupováním zajatců a otroků byli pověřeni redemptor provincie (redemptor
captivorum) a procurator (provincie) redemptionis.“56
Typickým řádovým oděvem byl bílý hábit se škapulířem a s kapucí. Na hrudi
byl hábit opatřen rovnoramenným křížem s modrým břevnem ve vodorovné pozici a
červeným břevnem v pozici svislé. Plášť byl vždy černý se stejným znakem, jako měl
hábit.
Nejvíce trinitářských řeholních domů vznikalo v Horních Uhrách, a to díky své
blízkosti s hranicemi Osmanské říše. Zmíním alespoň několik míst: Ilava (1695),
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Prešpurk (1697), Trnava (1712), Komárno (1714), Jager (1717), Šaryšský Potok (1728)
a mnohé další. V českých zemích působila jen větev tzv. bosých trinitářů (Ordo
excalceatorum SSS Trinitatis redemptione captivorum), lidově nazývaní „bílí Španělé“.
Na naše území přicházeli až po vítězství nad Turky při obléhání Vídně roku 1683, kdy
pobývali nejprve u křižovníků s červenou hvězdou v Praze. V té době existovala
provincie německá a uherská.57 V Čechách byl první klášter zřízen v Praze na Slupi
v roce 1705. O tři roky později se trinitáři přestěhovali na nové místo, a to do Spálené
ulice ke kostelu sv. Trojice, kde vystavěli jediný český řádový klášter. V Čechách poté
působila od roku 1753 rezidence u kostela sv. Prokopa ve Štenovicích u Plzně. Od
konce 17. století jsou patrné snahy přivést trinitáře i na Moravu. Jako první se je pokusil
uvést do země velitel špilberské posádky Filip Kryštof hr. Breuner roku 1696. Poté
proběhlo několik dalších pokusů o jejich uvedení, které uskutečnil nám již známý
trinitářský průkopník Václav od sv. Antonína, bratr zašovského rektora Jana Vranečky.
Ten roku 1704 vyjednával s Rudolfem Magnusem svobodným pánem Podstatským
z Prusinovic o zřízení kláštera při hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice ve Valašském
Meziříčí. K tomuto úmyslu získal řadu dobrodinců a příznivců, např. meziříčského
děkana Helmesiniho. Možná díky šířícímu se Rákocziho povstání, ohrožujícímu i
Valašsko,58 nakonec k tomuto kroku nedošlo. Po tomto nezdaru se však Václav nevzdal
a začal jednat o fundaci na Buchlově s Janem Dětřichem a Amandem Petřvaldskými
z Petřvaldu. Řeholní dům měl vzniknout severně od kaple sv. Barbory na vrchu Modla.
Opět se podařilo získat dobrodince, ale pro nedostatek pitné vody byl podnik zastaven.
Alespoň částečného úspěchu nabyl po jednání s Janem Václavem Přepyským
z Rychnburka. Ten koupil se svou manželkou Terezií dobromilické panství a chtěje
pozvednout náboženský život, přál si zde založit nějaké náboženské bratrstvo. Právě
v tu dobu, jak píše Šigut,59 k němu přišel na sbírku Václav od sv. Antonína. Výsledkem
bylo roku 1707 zřízení trinitářského bratrstva při farním kostele Všech svatých
v Dobromilicích, které mělo do roku 1710 na 1700 členů. Skutečného úspěchu dosáhl
fr. Václav až při potřebě obsadit duchovní správu u poutního kostela v Zašové.60
K nápadu založit klášter v Zašové došel fr. Václav od sv. Antonína po četných
rozmluvách se svým bratrem zašovským rektorem Janem Vranečkou někdy okolo roku
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1707. Oba bratři, nadšení z této myšlenky, byli velice vytrvalí, podnikali dlouhé cesty,
psali dopisy a přitom nehleděli na výlohy a obtíže, které jim to přinášelo, zejména Janu.
Zanedlouho začali získávat na svou stranu první příznivce. Pro svou věc získal fr.
Václav opět nejdříve pana Podstatského. Ten slíbil, že věc projedná s hr. Žerotínem a
ještě věnuje 2 000 zl. Pan Podstatský využil nadšení hr. Žerotína pro rozvoj poutí a
navrhl mu zřízení kláštera namísto fary. Odůvodnil to užitečností řeholníků jak
v duchovní správě a při posluhování poutníkům, tak při provádění misií v okolí, a jak
píše Šigut: „byli by jakousi zásobárnou kněží pro čas potřeby.“61 Podstatský hraběte pro
tento plán získal, nezískal však už jeho finance, které vyčerpal při stavbě nového
kostela. Podstatský měl ovšem připraven návrh fundace v naturáliích pro čtyři
řeholníky, které mělo zajistit meziříčské panství. Trinitářská statuta však vyžadovala
nejméně třináct řeholníků, proto se vyjádřil, že by sám věnoval 2 000 zl. na vydržování
řeholníka, kapitál pro zbylé řeholníky by věnovali sami trinitáři. Žerotín slíbil, že
Zašovou nabídne trinitářům a zavázal se dát pozemek vedle kostela pro stavbu kláštera,
na který věnuje i stavební materiál.
Trinitářům se tento návrh jevil tak dobrým, že okamžitě jmenovali plnomocným
zástupcem pro jednání s hrabětem ministra pražského kláštera P. Michaela od
Nanebevzetí, kterému byl jako pomocník přidělen fr. Václav. Ti dojednali s hr.
Žerotínem náležitosti fundační listiny, kterou podepsali 22. října 1722. V ní se hrabě
zavázal řádu předat dosud nedokončený kostel Navštívení Panny Marie a postoupit
pozemek na zřízení kláštera a zahrady. Zároveň slíbil dokončit rozestavěný kostel
včetně oltářů a darovat materiál na stavbu kláštera pro třináct řeholníků. Dále, že bude
z rožnovského panství odváděno ročním deputátem klášteru dvacet měřic žita,62 šedesát
měřic rži (= žita), dvanáct měřic luštěnin, čtyři centy ryb, dva centy másla, čtyřicet
beček piva, dvě stě sáhů dříví63 a bude povolen volný rybolov na potoce od kláštera až
po jeho vyústění do Bečvy. Členové řádu mohli po dobu stavby kláštera pobývat v tzv.
Schätzlerově dvoře. 64
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Fundace stanovovala i povinnosti kláštera vůči fundátorovi. Hr. Žerotín
s manželkou a potomky měli být zařazeni mezi dobrodince a patrony řádu, což jim
dávalo právo na výsady a milosti. Mimoto měl klášter za zakladatele sloužit denně mši
svatou a každoročně jednu mši za zakladatele kostela hr. Karla Jindřicha ze Žerotína.
Řeholní bratři měli „po smrti zakladatelů kláštera dále sloužit výroční requiem za spásu
duší jejich a na titulární svátek zašovského kostela Navštívení Panny Marie zpívanou
mši sv. za účasti všech řeholníků.“65 Do sakristie měla být pořízena deska s nápisem,
aby si všichni kněží vzpomenuli zakladatele. Tato deska se do dnešních dnů
nezachovala, pokud tedy byla opravdu pořízena.
Další fundační listiny sepsali Antonín rytíř Zeno z Dannhausu na Starém Jičíně,
který dal 7. listopadu 1722 částku 2 000 zl. na vydržování jednoho kněze, manželé
Oriesovi z Valašského Meziříčí, kteří darovali zahradu v Krhové v místech zvaných
„Na hrádkách“, uherskobrodský děkan Jan Trchalík věnoval vinici v Lipově na
strážnickém panství, Jan Václav Přepyský 19. listopadu daroval 2 000 zl. Vyškovský
děkan Jan Alexius Neubauer daroval 1 500 zl., Jan hr. ze Žertína na Niemodlině 2 000
zl. a pan Podstatský 2 000 zl. Fundační listina tedy vzrostla až na 11 500 zl., z které byl
počítán úrok 690 zl. ročně. Tato částka nepatřila k největším, ale k povolení kláštera
stačila.66
Uvedení trinitářů do Zašové dal biskupské požehnání i olomoucký kardinál
Schrattenbach, s nimž jednal P. Michael. Hůře šlo řízení s Českou zemskou kanceláří,
jejíž svolení bylo nutné k císařovu povolení. Kancelář vydala, na naléhání svého
předsedy, patent proti zakládání mendikantských klášterů v zemích koruny české.
Nepřesvědčil je ani přínos v dosazení chybějících kněží v duchovní správě v kraji
s početným obyvatelstvem, které sice tajně, ale zato zatvrzele zůstávalo v „bludu“.
Trinitáře tento neúspěch nepřekvapil, a proto si roku 1723 při příležitosti slavnostní
korunovace císaře Karla VI. v Praze podali novou žádost. Této slavnostní události
využil P. Michael a doručil císařovně prosbu o přímluvu u císaře, která byla psána
v jejím rodném jazyce - španělštině. Ta se, dojatá touto pozorností, u císaře skutečně
přimluvila, přesto bylo trinitářům 13. září 1723 v této věci nařízeno „perpetuum
silentium“. Avšak trinitáři nezůstali ve „věčném mlčení“, jelikož P. Michael navštívil
císaře Karla VI. osobně. Požádal jej, aby přizval ke slyšení olomouckého kanovníka a
65
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infulovaného probošta brněnského hr. Jana Matěje z Thurnu a Valsassiny, který měl
císaři podat zprávu, zda je založení kláštera opodstatněné či nikoli. Ten svolil a pozval
si Jana z Thurnu příští den. Tento prozíravý krok P. Michaela vedl nakonec ke
kladnému vyřízení záležitosti.67
Císař povolil založení kláštera 24. listopadu 1724, ale za podmínek, které byly
sepsány v listině založené i v zemských deskách. Vycházela z fundační listiny hr.
Žerotína z 22. října 1722 doplněné o tři podmínky, ke kterým se měl řád zavázat. První
bylo nepřekročit počet třinácti bratří, druhou zákaz sbírek v zemi, který ovšem nebyl za
tichého souhlasu olomoucké konzistoře dodržován. Třetí podmínka kladla důraz na
usazení kněží znalých moravské řeči, aby byli „schopni vyučovati lid katechismu a
základním pravdám náboženským a vypomáhati v tamějších farnostech.“68
Nyní zbývalo vyřídit jen záležitosti mezi rožnovským farářem a trinitáři. Komise
s hr. z Thurnu a děkanem ze Slavonína za přítomnosti faráře Bauhoffera a P. Michaela
sepsala 24. března 1725 listinu. Podle ní se za splnění určitých podmínek „předává
zašovský poutní kostel s milostným obrazem Panny Marie trinitářům k užívání, ale tak,
že jeho řádným správcem zůstane i nadále farář rožnovský, jemuž také má zůstati
duchovní správa Zašové a všechny dosavadní platy a poplatky z funkcí.“69 Milostný
obraz měl být přenesen do nového kostela a stejně tak i liturgické náčiní, které měly být
k dispozici faráři, kterému rovněž zůstaly vyhrazeny i pohřby, křty, svatby apod. s tím,
že ho mohli zastupovat trinitáři. Měl rovněž právo konat bohoslužby na velké svátky a
pouti. Uvedení řádu tak bylo konečně zpečetěno.
Prvním příchozím mnichem byl 2. dubna 1724 fr. Václav od sv. Antonína, který
chystal ubytování pro zbylé řeholníky ve dvoře šlechticů Schetzlerů. 14. července toho
roku poté přišli z Lešné další trinitáři, kde byli nejspíše ubytováni na zámku u pan
Podstatského dědičného pána na Lešné a Hustopečích. Příchozími byli P. Michael od
Nanebevzetí, který se stal prvním představeným(tuto funkci předal 15. července 1725 P.
Mariánu od sv. Třech Králů, aby se mohl vrátit do úřadu generálního prokurátora řádu),
pátry conventuales byli P. Isodor a P. Karel, fr. byli Antonín Donát a výše uvedený fr.
Václav. P. Isidora brzy vystřídali P. Vincenc a P. Fortunát. Tehdy byla Zašová pouhou
rezidencí, jelikož nebyl zřízen klášter a nedosahovali počtu třinácti řeholníků.70
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Překážkou se stal zisk pozemku pro stavbu klášterních budov a zahradu. Část
z nich totiž patřila hr. Žerotínovi, část obci a část soukromým osobám. Hr. Žerotín dal
pozemky k dispozici okamžitě, jelikož byl vázán fundační listinou a přidal trinitářům i
potok, který měl být na jeho žádost pojmenován Cedron71. Problémy nekladla ani obec,
která „nejvíc dala pro zahradu svého vlastního.“72 Jan Lacina a vdova po Martinu
Horeckém nejdříve nechtěli dát pozemky, nakonec ale za přiměřenou náhradu svolili.
Nejvíce se vzpíral Martin Janiš. Sám hr. ho přijel přemluvit, aby dal pozemek svůj
trinitářům. Nabízel mu na tehdejší dobu vskutku velkorysé podmínky, např. zbavení
roboty a dávek, náhradou měl dostat „od dolní strany až po šenk veliký kus zahrady, za
tu zahradu kus role půl štrnásta záhona a za tu rolu kúsek lúky.“73 Za těchto podmínek
byl ochoten podstoupit své nemovitosti, avšak sveden místními nepřijal. Celá záležitost
došla tak daleko, že mu byla chalupa a zahrada vyvlastněna. Spor s Janišem lze chápat
jako projev zatvrzelosti a odporu místních ke katolické víře. Vždyť samo nabízené
odškodnění bylo, jak poznamenává B. Burian, „kavalírské.“74 I z tohoto důvodu byl
zřízen klášter právě v této obci, aby tak bylo docíleno lepšího zakotvení katolické víry
mezi zdejším lidem. Vždyť na nekatolíky si stěžoval i samotný císař, jak píše Šigut,75
již v prosinci 1720. Byli proto do diecéze povoláni biskupští jezuitští misionáři, kteří
konali mezi lidem katecheze. To je doloženo i skrzeva křest syna Jana Vranečky Ignáce
Rudolfa, jehož křtil „p. patr Ignatz Vajs“76 5. červa 1723.
Základní kámen kláštera byl položen 4. října 1725. Světitelem se stal opět hr.
Jan Matěj z Thurnu. Slavnostní okamžik si nenechalo ujít množství lidu, duchovenstva i
okolní šlechty, z níž byl přítomen „vedle pana Žerotína, pana Podstatského, pana Zena
ze Starého Jičína také holešovský hrabě František Antonín Rottal. Na památku položení
základního kamene pro nový klášter byl vydán v tiskárně brněnského tiskaře J. M.
Svobody r. 1726 latinský pamětní list s několikrát se opakujícím letopočtem, v němž jsou
uvedeni všichni, kdož se zasloužili o zašovský klášter.“77 Nejdříve bylo postaveno
nejdelší východní křídlo a již na konci roku 1728 se do něj trinitáři mohli nastěhovat.
Zbytek kláštera byl dokončován později i díky nedostatku financí ze strany řádu,
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kterému muselo být na stavbu z řad přestavených dovoleno brát peníze z fundací. Ty
poté vraceli téměř padesát let. Přestěhování do kláštera znamenalo změnu organizace,
protože generální kapitula roku 1728 povýšila residenci v čele s presidentem na
plnoprávný klášter v čele s ministrem, kterým byl až do roku 1731 P. Ambrož od sv.
Ignáce. Nutno podotknout, že v témže roce vznikla také rakousko - uherská provincie
sv. Josefa.
Aktivita kláštera vzrostla po dosažení třinácti řeholníků za ministra Ambrože. I
přes výslovný zákaz sbírek k nim docházelo. Konali je přímo v kostelech a
prostřednictvím olomouckého biskupa a konzistoře je odváděli P. Michaeli od
Nanebevzetí. Tím naplňovali jeden ze svých stěžejních cílů, a to vykupování
křesťanských otroků. Dnes se již nedozvíme, kolik peněz se vybralo na tuto bohulibou
činnost. Hrubou představu si ale můžeme udělat z doby téměř současné. V roce 1711
konal od února až do prosince redempci P. Josephus á Jesu Maria se svým
pomocníkem. Prošli tehdy celou Moravu a Slezsko, přičemž nasbírali více než tři tisíce
florenů.78
Trinitáři se zasloužili i o zvelebování poutí, „každou neděli a svátek byly zde
nejen několikeré bohoslužby, ale bylo zde i kázání, požehnání a stálá příležitost k přijetí
svátostí.“79 Bayer i Šigut svorně píší, že zde od 15. července 1725 do roku 1728
vykonalo svaté přijímání 61 390 lidí a každým rokem se tento počet zvětšoval.80 Např.
v roce 1773 přišlo do Zašové osm procesí, avšak není znám počet poutníků, jelikož
pramenných materiálů se z této doby dochovalo velice málo. Stejně důležitou se jevila i
katecheze a výpomoc v duchovní správě. Toho využili trinitáři například v Lešné, kam
brzy po zřízení kláštera vyslali svého kněze za zámeckého kaplana a domácího učitele
v jedné osobě jako projev vděčnosti panu Podstatskému. Podobně působil i kněz u pana
Zena z Danhausenu na Starém Jičíně. Často také navštěvovali holešovského faráře
Františka Wagnera, neboť byl jejich velkým příznivcem. Možná i jejich návštěvy byly
popudem pro hr. Rottala k založení trinitářské residence (hospice) roku 1746.
Trinitáři se nestarali horlivě jen o duchovní stránku věci. Snažili se dokončit
interiér kostela co nejdříve. Pořídili nad hlavní oltář obraz Nejsvětější Trojice
s řádovými zakladateli sv. Janem z Mathy a sv. Felixem z Valois. Nad vstup do sakristie
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umístili obraz řádového světce sv. Michaela de Sanctis, podle průzkumu L. Mlčáka81 se
jedná o dílo olomouckého malíře Josefa F. Pilze. Pod kůrem byla umístěna Panna Marie
Trinitářská, pořídili rovněž obrazy sv. Isidora sv. Vendelína. Provedli přístavbu
sakristie, nad níž zbudovali klášterní oratoř dnes zazděnou. Do sakristie nechali zhotovit
dřevěnou skříň na bohoslužebná roucha a předměty a postaveno bylo i z černého
mramoru provedené umyvadlo. Více však o výzdobě kostela v příslušné kapitole.
Mimo to 1. března 1726 dává hr. Jan ze Žerotína 500 zl. na věčné světlo. Roku
1734 založil František Geisteiger z Gasthoffenu fundaci na zřízení oltáře sv. Jana
Nepomuckého.
Mnoho oprav (střecha, vnitřní i vnější zdi) provedli trinitáři do roku 1742, kdy
chystali kostel na slavnostní konsekraci, tj. biskupské svěcení. To provedl 29. července
1742 olomoucký biskup Jakub Arnošt z Lichtenštejna. Hlavní oltář světil ke cti sv.
Trojice a byly do něj vloženy ostatky sv. Viktorie, Jukundina a Klementa. Dále světil na
epištolní straně oltář spasitele Ježíše Krista (nynější dnešní oltář v podobě křtitelnice),
sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého. V děkanské matrice z roku 1764 se doslova píše
„Lateralia habet S[ancta] ex parte Epistola unum in Honorem Salvatoris J[esu]
C[hristi] consecratum 2dum in Honorem S[ancta] Anna consecratum 3

tium

S[ancta]

Joannis Nepomu[censis] utitur(?) portatili.“82 Poté pokračoval ve svěcení na
evangelijní straně oltáře sv. Otýlie a sv. Kříže. Například Vranečka ve své kronice
uvádí, že byly svěceny jen tři oltáře. Slavnost podle něj trvala čtyři hodiny a „při tom
svěcení po tři dni biřmoval (Jakub Arnošt z Lichtnštejna pozn. autora) a 5 tisíc lidu
dostalo svátost svatého biřmování.“83 Nynější rozmístění oltářů je však jiné. Oltář sv.
Otýlie a sv. Jana Nepomuckého spolu s křtitelnicí stojí na epištolní straně a oltář Všech
svatých a sv. Kříže na straně evangelijní. Zajímavostí je, že oltář sv. Anny se dochoval
pouze v zarámovaném kresebném návrhu a je tedy otázkou zda, byl vůbec realizován.
Na základě těchto skutečností se domnívám, že oltář sv. Anny byl umístěn na místě
dnešního oltáře sv. Otýlie. K této domněnce mne vede i absence pramenných materiálů
k oltáři Všech svatých. Je však taky možné, že byl původní oltář sv. Anny v letech
následujících po konsekraci kostela vyměněn za dnešní oltář Všech svatých. Rovněž
málo pravděpodobné může být umístění obou oltářů v kostele, jelikož s touto situací
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vnitřní rozvržení kostela nepočítá, protože všechny boční oltáře jsou umístěny ve svých
vlastních nikách.84
V následujícím roce 1743 pořídili bez vědomí konzistoře nové varhany
nákladem M. Jakšíka a panského bači Petra. Dostali od ní tudíž napomenutí, aby příště
jakoukoliv opravu či práci v kostele hlásili dříve, jelikož biskup má právo vědět, co se
děje v jeho diecési.85
V roce 1767 se vydal za hr. Žerotínem P. Benedikt s návrhem přistavět ke
kostelu dvě věže. Hrabě návrh schválil. Klášter měl na stavbu dát 500 zl. a dubové
dřevo. Řádová kapitula v Bratislavě vyjádřila této akci roku 1768 podporu. Již 10. října
tohoto roku byly věže hotovy. Kostelu daly úplně jiný vzhled. Do té doby měl jen malý
sanktusník se zvonem z roku 1722 od faráře Jana Jiřího Bauhoffera. Roku 1773 byly
zakoupeny dva nové zvony a požehnány ve jménu sv. Jana z Mathy a sv. Felixe
z Valois. Žehnání provedl 30. ledna olomoucký světící biskup Jan Václav Freyenfels.
Vytaženy na věž byly 2. března.86
Na rytině zachycující mimo jiné i trinitářský konvent, je kostel Navštívení Panny
Marie zobrazen poněkud jinak, než je tomu ve skutečnosti. Grafika se se skutečností
shoduje jen málo, např. v longitudinálním půdoryse s malým transeptem v závěru
kostela dává obraz latinského kříže, sanktusníkem nebo přiznáním vchodu poněkud
v jiných dimenzích na jižním průčelí. Západní průčelí je dle rytiny tvořeno dvojící věží,
které předstupují před fasádu. Výškově jsou rozčleněny pomocí rozevláté římsy na
spodní část s nikou a horní část s oknem s valeným záklenkem. Zakončeny jsou pak
cibulovou bání nad korunní římsou s půlkruhovými výklenky a s lucernou. Niky jsou
zdobeny bohatou parapetní štukovou výplní, šambránou a suprafenestrou, kopírující
v menších proporcích rozevlátou římsu. Okna mají pouze jednoduchou parapetní římsu
a štukovou suprafenestru. Ve skutečnosti věže před stavbu nepředstupují a nejsou ani
tak bohatě zdobeny. Členění je téměř podobné, ale místo rozevláté římsy je římsa
korunní, na kterou nasedají soklovou římsou věže s dvěma okny (spodním
horizontalním oknem tvaru tzv. volského oka a horním oknem s valeným záklenkem) a
cibulovitými báněmi s lucernou. Báně dnes již žádné výklenky nemají, což je dáno
opravami po požáru v roce 1871 a je tedy možné, že vypadaly jako na rytině. Fasáda se
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štítem je rovněž zachycena jinak. Podle rytiny je zdoben portál rozeklanou římsou
s volutami, nad ním je okno osvětlující loď ze západu se šambránou a zdobenou
nadokenní římsou. Ve volutově zakončeném štítě je pak zobrazena postava světce.87 Ve
skutečnosti střední část fasády pod korunní římsou střechy předstupuje mírným
rizalitem ohraničeným lizénami. Portál je zdoben rozeklaným segmentovým frontonem,
po stranách dekorován koulemi. Uprostřed je umístěn erb hr. Žerotínů.88 Samotné
obdélné ostění portálu je zdobeno čtvrt a půl válcovými sloupy s kompozitními
hlavicemi. Nad portálem je ono zmiňované okno jen oproštěné bohatého dekoru
s motivem čabraky v parapetní výplni. Štít mezi věžemi je ukončen trojúhelným
frontonem vynášeným malými římsičkami. Pod ním je pak nika se světcem. Je možné,
že rytina je dělaná podle dnes neexistujícího plánu nebo měla propagační cíl - ukázat
krásu kostela a přilákat více lidí. Je také možné, že staviteli došly peníze na západní
průčelí, jelikož podle Foltýna89 bylo s věžemi počítáno již v původním plánu a mohly
tedy být hotové již roku 1725. To, že je průčelí oproštěno od bohatého dekoru, by
mohlo nasvědčovat tomu, že trinitáři měli sice peníze na stavbu věží, ale už si nemohli
dovolit je požadovaným způsobem zkrášlit. Zde se tak otvírá další pole k diskusi a
vědeckému bádání.90
Během těchto let rozkvětu však zemřeli přední dobrodinci kláštera. První se na
věčnost odebral roku 1733 hr. František Ludvík ze Žerotína. Je pochován v trinitářském
rouše v kostelní kryptě. Roku 1740 zemřel v Olomouci pan Rudolf Podstatský, na
vlastní žádost však byl pohřben v kryptě v Zašové rovněž v řádovém rouchu. Mimo
odkaz peněžní věnoval klášteru i svou knihovnu. V roce 1743 zemřel rytíř Jiří Václav
Halama ze Starého Jičína a Jan Vranečka, nám známý kronikář a rektor v Zašové, oba
byli rovněž pochováni v kryptě a v trinitářském rouchu.91
Nad záslužnou prací trinitářů o zvelebení poutního místa se však začaly v 80.
letech stahovat mračna. Brzy poté, co nastoupil na trůn Josef II., zakázal v roce 1781
vykupování otroků. Následně roku 1782 vydal zákon, kterým všechny mužské a ženské
kláštery nepečující o nemocné nebo nevykonávající výchovu mládeže, ruší. K tomuto
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účelu byli zřízeni zvláštní komisaři. V jejich kompetence spadalo rušení klášterů a
prodej konfiskovaných majetků, které často prodávali pod cenou. 21. listopadu 1783
byly zrušeny trinitářské konventy obecně. Zrušením konventu v Zašové byl pověřen
komisař hr. Karel Vincenc ze Salm – Neuburgu. Přijel v pondělí 15. prosince, přičemž
den předem rušil klášter trinitářů v Holešově. K samotnému aktu přistoupil hr. Salm Neuburg v půl desáté „ministr, vikář a senior kláštera museli podepsat prohlášení, že
zrušení bylo klášteru ohlášeno, jež bylo potom odesláno guberniu.“92 S okamžitou
platností již nesměli představení kláštera disponovat s majetkem, mohli však nadále
vykonávat duchovní správu. Podle dochovaného protokolu93 bylo v klášteře 12 kněží a
2 frátři. Ministrem byl P. Anastasius od sv. Jana z Mathy (František Jelínek), dále byli
přítomni P. Marián od Panny Marie (Václav Šiška), P. Alexandr od sv. Třech Králů
(Josef Dorazil), P. Karel od sv. Urbana (Karel Kopečný), P. Anaklet od sv. Mariána
(Petr Paseka), P. Vít od sv. Pavla (Josef Míč), P. Ubald od sv. Martina (František
Hammer), P. Gabriel od sv. Jana Nepomuckého (František Knop), P. Alfons od sv.
Josefa (Josef Fuchs),P. Kasián od sv. Aloise (Josef Kašlík) a P. Alexius od sv. Pauliny
(Emanuel Pilz), bratr olomouckého malíře Josefa Františka Pilze. Oněmi frátry byli Fr.
Václav od sv. Alžběty (Václav Ortner) a Fr. Alois od sv. Anny (Jiří Pavlín z Polešovic).
Následovala prohlídka kostela a sepsání klášterního a kostelního inventáře. Sepsány
byly i místnosti, takže se můžeme dočíst např. o zábavní místnosti nebo knihovně, která
čítala na 2000 svazků od náboženských knih až po zábavnou literaturu. Na dolní chodbě
viselo 19 obrazů malovaných, 30 papírových, nejspíše rytin, na horní chodbě 2 obrazy
malované a 52 papírových a v refektáři 6 velkých a 7 malých obrazů. Bylo sepsáno i 10
portrétů, avšak žádné bližší informace k nim, např. kdo na nich byl zachycen nebo co
bylo jejich námětem, bohužel zapsány nebyly. Velká pozornost se věnovala klášternímu
hospodářství, ke kterému patřily dvě zahrady, kus lesa a 12 měřic pole najatých od
rožnovského faráře. Z hospodářství bylo prodáno 6 krav a byli zabaveni 2 koně i
s potahem.
Poté došlo na sepsání věcí v kostele. Na hlavním oltáři s milostným obrazem
Panny Marie bylo množství votivních darů (1 zlatá mince, 2 stříbrné, 6 stříbrných
předmětů). Množství jiných darů bylo pak ve skříňkách na hlavním oltáři, např. „9
zlatých prstenů, 24 stříbrných penízů, 160 různých předmětů, 2 stříbrné řetízky, 2
92
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stříbrné polokorunky s pravými drahokamy, 7 agnusek filigránových, zasazených ve
stříbře, stříbrné a pozlacené žezlo, 2 stříbrné prsteny, stříbrná sponka na krk s jaspisem
a pod.“94 V kostele se dále nacházelo množství stříbrných a pozlacených liturgických
předmětů, např. „stříbrná monstrance pozlacená, jiná mosazná a postříbřená, 2 stříbrná
a pozlacená ciboria, jiné měděné a pozlacené, kalich s emailovými obrázky a nepravými
kameny, jiný se stříbrnými ozdobami, 2 hladké, stříbrný relikviář s ostatky sv. Kříže, pár
stříbrných mešních konviček s miskou, kaditelnice s loďkou ze stříbra.“95 Bylo sepsáno i
množství bohoslužebných rouch. Část věcí z této výbavy se dochovala dodnes.96
Po ohledání kláštera a kostela došlo na soupis jmění a fundací kláštera. Byl
jedním z nejchudších na Moravě, protože kromě budovy, dvou zahrad a kousku lesa měl
jen jmění ve fundacích. Ty činily 33 470 zl., „ale hotovost byla jen ve výši 675 zl. 10 kr.
¼ d., dluhy pak 239 zl. 36 kr. ¼ d.“97 Kostelní hotovost činila 666 zl. 31 kr. ¾ d. a
obligace dosáhly výše 223 zl. 43 kr.98 Až při dalším prodeji majetku si církevní fond
Náboženské matice přišel na 21 000 zl., z čehož jistě závratně nezbohatl. Řešila se
rovněž penze, která měla být stanovena z majetku všech trinitářských klášterů. Díky
tomu dosáhla její výše 192 zl. ročně, čili 16 zl. měsíčně a byla schválena 3. března
1783. Předtím dostával bývalý ministr 1 zl. denně a ostatní 40 kr., přiznán jim byl i
příspěvek ve výši 100 zl. na oděv. Datum pro odchod řeholníků z kláštera pak bylo
stanoveno na 15. březen, část odešla již před tímto datem, ovšem většina odešla později.
Dočasnou duchovní správou v této době byli pověřeni tři řeholníci (P. František Jelínek,
P. Václav Šiška, P. Emanuel Pilz). 99
Získat podrobnější přehled klášterního života nebo činnosti řeholníků je dosti
problematické, neboť se nezachovaly patřičné archivní prameny. Hlavní podíl na tom
mělo zrušení kláštera a převzetí archivů státními institucemi. Dokumenty zašovského
archivu totiž mělo převzít Gubernium, k čemuž nedošlo ihned. „Byly ponechány
zrušovacím komisařem na místě a teprve 10. prosince 1795 byl vydán rozkaz k jejich
převzetí.“100 Inspektor státních statků a držitel spisů Antonín Ryger si chtěl spisy
nejspíše ponechat a úřadům sdělil, že písemnosti kláštera poslal olomoucké knihovně.
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Ve skutečnosti je poslal až 31. května 1796. Nakonec materiály přebral v roce 1858
Moravský zemský archiv v Brně, kam se tak dostal již jen zlomek původních
archiválií.101

2.4 Historie poutního místa po zrušení kláštera
Dne 17. prosince 1783 podal rožnovský farář Karel Kayl v souvislosti s rušením
řádu žádost na zřízení samostatné duchovní správy. Důvody byly totožné jako při
zakládání kláštera roku 1722. Nedostatek kněží pro rozlehlý region a z toho neustále
plynoucí nebezpečí „odpadu“ k nekatolickému náboženství. Sám hr. Vincenc Salm
podal návrh zemskému guberniu na zbudování fary s alespoň dvěma kaplany,
neodsvěcování kostela a ponechání v něm starších bohoslužebných rouch. Jako farní
budova by podle něj měla sloužit část kláštera. Gubernium souhlasilo a zřídilo
prozatímní duchovní správu. Olomoucký arcibiskup byl 3. března 1784 požádán, aby
prozatímní správou pověřil trinitáře. Spolu s tím měl podat vyrozumění, kolik kněží
bude potřeba pro novou faru. Konzistoř proto požádala 11. března meziříčského děkana
Františka Kostelníka k prošetření. Ten 2. dubna hlásil, že pro množství poutníků a
rozsáhlost spravovaného území bude třeba nejméně třech kněží. 20. dubna byli pověřeni
správou bývalí trinitářští kněží P. František Jelínek, P. Václav Šiška, P. Emanuel Pilz.102
Koncem května měla uplynout pěti měsíční doba, ve které mohli kněží obývat
zrušený klášter. Proto František Jelínek žádal o povolení bydlet v klášteře i po vypršení
této lhůty. Gubernium požádalo hr. Antonína Valentina von Kaschnitz jakožto vrchního
ředitele statků zrušených klášterů o vyrozumění. Ten se k této otázce vyslovil 8. června
kladně, ale jen na nezbytně nutnou dobu, než se najde vhodný byt v obci či kupec
klášterních budov. O vhodný příbytek pro kněze se zajímala také konzistoř, která 7.
června vyzvala meziříčského děkana, aby se o tuto záležitost postaral. Ten 16. června
píše, že v obci jsou možná tři místa, jedna světnička v místní škole, druhá ve dvoře
(nejspíše myšlen Schätzlerův) a třetí v panském hostinci. Ani jedna však pro kněze není
nejvhodnější, proto se vyslovil spíše pro klášter. Na základě toho 26. června žádal
arcibiskup, aby byla pro faru ponechána část klášterní kvadratury. Gubernium žádalo
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posudek krajského úřadu, který měl projednat referent von Beer. Ten se vyslovil pro, ale
jen do doby, než bude vyřešen patronát nad farou.103
Jednání se protáhlo, neboť úřady dospěly k závěru, že bude lepší zřídit
samostatné fary v Zubří a Veselé, čímž by pod Zašovou spadala nadále jen obec Střítež.
K tomuto záměru skutečně došlo roku 1784 ve Veselé a o rok později v Zubří.
Samostatná fara v Zašové byla zřízena v roce 1785 a patronát nad ní si ponechal sám
císař, později přešlo toto právo na Náboženskou matici. Fundační listinou bylo
vytvořeno místo pro faráře s platem 400 zl. ročně a kaplana s platem 200 zl. ročně,
placených Náboženskou maticí. Pro farní budovu posloužila část budovy kláštera.104
Zbytek kláštera byl přidělen Náboženské matici, která jej prodala spolu se
zahradou tehdejšímu vrchnímu úředníkovi meziříčského panství Ondřeji Vilímkovi za
432 zl. Ten pak budovy prodal podnikateli Antonínu Riemerovi, který tam později zřídil
bělírnu plátna a příze. Ten ji pak prodal svému zeti Františku Brosigovi. Část budovy
v roce 1800 odkoupila obec a založila v ní obecnou školu.105 V roce 1898 založil
v bývalém klášteře akademický malíř Rudolf Schlattauer dílnu na výrobu gobelínů a
koberců, kterou po desíti letech přestěhoval do Valašského Meziříčí.106
Prvním farářem se stal P. František Jelínek (bývalý tinitář P. Anastazius od sv.
Jana z Mathy) (1785 – 1788). Zasloužil se roku 1785 o založení nejstarších zašovských
matrik. Následoval císařem dosazený farář Josef Hapka (1788 – 1805). Po něm se stal
farářem František Hohn (1805 – 1828), který dal u sochaře Josefa Skladaře roku 1823
zhotovit nový hlavní oltář. Roku 1808 za napoleonských válek bylo odvezeno 70 liber
stříbra (votivní dary, zlacená monstrance, 6 kalichů, 10 svícnů a další věci). Kostel
dostal náhradou 1 370 zl. vídeňské měny.107
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K jeho funkčnímu období se vztahují první obnovené pouti do Zašové, které
byly obecně zakázány 21. dubna 1784 nařízením o zákazu náboženských poutí a
procesí. Účastníci průvodů měli být stíháni finančně, jelikož však nařízení nebylo
dodržováno, bylo 1. srpna ještě zpřísněno. Povoloval jen průvody se Svátostí oltářní a
průvody v prosebné dny. Z nadací na procesí měl být financován plat učitelů, nákup
knih pro chudé děti nebo měly sloužit na stavbu příbytku pro učitele. Zda byl tento
zákaz dodržován taky v Zašové není možné díky chybějícím podkladům zjistit.
První zmínka o obnovených poutích pochází až z roku 1824. Tehdy se strhlo nad
obcí Vigantice hrozné krupobití, které zničilo téměř veškerou úrodu. Potok Hážovka se
rozvodnil takovým způsobem, že po vylití z břehů odnášel celá stavení. Zaplavil
rožnovské náměstí a celou Horní ulici. Pohroma napáchala obrovské škody, nicméně
nikdo nepřišel o život. Proto se obyvatelé farnosti domluvili, že budou každoročně na
den sv. Petra a Pavla putovat do Zašové a prosit o ochranu před povodněmi a
krupobitím.108
Podobný slib jako farníci z Vigantic učinili rovněž kolem roku 1840 obyvatelé
Palačova, kteří putovávali do Zašové každoročně v sobotu před Božím Tělem. Obdobně
se zavázala roku 1840 i Krhová na sv. Annu.
Dalším farářem, zasloužilým o rozkvět poutí, byl František Winter (1828 –
1850). Na vlastní kůži poznal řádění cholery v obci v roce 1836, na kterou od 17. září
do 7. října zemřelo na 52 osob, ve Stříteži pak 15. Dne 2. října po domluvě mezi farníky
a farářem Wintrem byl tento pátek usnesen jako kajícný den. Lidé putovali od kříže při
silnici do Rožnova až k prahu kostela, kde padli na kolena a pochodovali v slzách
k oltáři a kolem něj prosíce Boha o přímluvu u Panny Marie. Tak se stalo, že „ten den
zemřela ještě jedna osoba, ale od té chvíle nezemřel na choleru již nikdo.“109 Tehdy se
sami Zašovjané zavázali ke každoročnímu uctění Panny Marie na tzv. cholerový pátek,
který vycházel na první říjnový pátek.
Po faráři Wintrovi následovali Karel Jelec (1850 – 1855), za něj byla opravena
střecha kostela v roce 1854, František Skýba (1855 – 1867) a František Svoboda
(1867 – 1873). Za jeho farářování zasáhla 1. června 1871 kostel největší pohroma od
zrušení kláštera - kostel vyhořel. Tato událost do značné míry ovlivnila poznání
badatelů, protože při požáru shořela i většina farního archivu.
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Oheň vypukl v domě č. 40 u pana rektora Františka Šobra v 11 hodin v noci.
Slabý vítr hnal jiskry až na šindelovou střechu kostela. Dorazila i hasičská stříkačka, ale
„pro vysokost střechy a nedorozumění pomocníků nehasila oheň.“110 Vyhořely všechny
tři věže i se zvony, které spadly dolů. Nejvíce při hašení požáru pomáhaly podle zápisu
ženy, jelikož muži byli na sezónní práci ve světě.111 Požár se rozšířil i na faru, která
vyhořela až do prvního patra a jelikož nebyl mezi klášterem a farou protipožární štít,
rozšířil se oheň i na klášter a chlévy. Vyhořela střecha i s věžemi, tři kostelní okna
směrem od fary úplně a dvě částečně. Poškozeny byly schody na pavlač, oltář sv. Kříže
a Všech svatých. Kostelu popukaly zdi i klenby. Faráři shořelo téměř vše. Z farního
archivu se podařilo zachránit jen matriky. Pět zvonů se roztavilo, z nich zbylá
zvonovina v hodnotě 1000 zl.byla poslána Ignáci Helzerovi, zvonaři z Vídeňského
Nového města, aby ulil čtyři nové zvony. Bohoslužby se za pěkného počasí sloužily u
hlavního nebo u bočního oltáře. „Vždy ale byl připravený oltář pod pavlačemi mezi těmi
dvěma sloupy; tam se odbývaly služby B. i v neděli, když venku pršelo; taktéž za
škaredého počasí se sloužila v sakristii, neboť do kostela velmi teklo, takže bylo někdy
po kůstky vody.“112 Mnoho lidí se bálo jít do kostela i díky obavám ze stavu kleneb.
Nejhorší na celé situaci byla skutečnost, že fara ani kostel v té době nebyly pojištěny,
proto byly pořádány sbírky.113
Brzy po požáru se začalo s opravou kostela. Střecha byla pokryta falcovaným
zinkovým plechem s mírnějším sklonem. Věže byl jen provizorně zakryty a fara byla
zastřešena taškami. Opravy pokračovaly jistě i za faráře Josefa Arnošta (1873 – 1885),
nicméně záznamy o tom mlčí. Devátý farář Josef Odstrčil (1885 – 1903) se zasloužil o
poutní místo asi nejvíce. Roku 1887 dal zbudovat nový boční oltář sv. Jana
Napomuckého. V roce 1889 ohledal kostel z hlediska nutných oprav stavitel Robert
Edera a roku 1890 stavební inženýr Alfréd Vašíček. Roku 1892 obnovil cibulové báně
na věžích, do té doby prozatímně zastřešených a obnovil i sanktusník. Svěcení věží se
konalo 7. srpna 1892, a při té příležitosti byl zavěšen i nový zvon sv. Josefa. Farář
Odstrčil psal od roku 1902 farní kroniku, která se dochovala až do dnešních let. Před
jeho smrtí docházely průvody z Palačova, z Rožnova, ze Zubří, Hutiska, Horní Bečvy,
110
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Velkých Karlovic, Halenkova, Nového Hrozenkova, Val. Bystřice, Zděchova, Veselé,
Petřkovic a Perné, Valašského Meziříčí, Nového Jičína (neděle po sv. Petru a Pavlu),
Lešné, Hodslavic (8. září), dokonce až z Vítkova (neděle před sv. Petrem a Pavlem) a
Příbora (15. srpna na svátek Nanebevzetí Panny Marie). Např. pouti na svatodušní
svátek roku 1900 se zúčastnilo na 7 000 mužů, z toho byly téměř 4 000 z Valašského
Meziříčí. Po smrti faráře Odstrčila († 1903) se už nepodařilo navázat na tyto masové
průvody. S povzdechem na to reaguje Adolf Bayer: „Kéž by tyto povznášející poutě
mužů k Matičce Boží Zašovské i nadále se konaly se živým zájmem a pravým katolickým
nadšením!“114
V letech 1901 až 1904 zakoupil části kláštera vítkovický Spolek sv. Josefa,
jejímž zakladatelem a mecenášem byl olomoucký světící biskup Msgre Jan Stavěl, který
do nich přemístil soukromou obecnou školu a dívčí sirotčinec. To probíhalo za faráře
Jana Jandáska (1904 – 1911), který mimo jiné koupil roku 1905 za 6000 korun nové
pneumatické varhany od firmy Mölzer z Kutné Hory a v letech 1907 obnovil křtitelnici
s retabulovým nástavcem, oltář sv. Otýlie a Všech svatých, roku 1909 pak oltář sv.
Kříže.115
Za farářování Josefa Stančáka (1911 – 1927) byla postavena v areálu kláštera
nová budova Ústavu, kterou si vyžádal vzrůst počtu chovanek. Začala být stavěna roku
1911 a jedná se o volně stojící trojpodlažní stavbu ve stylu geometrické secese
s rizalitem na západní straně. Byly v ní umístěny ložnice a obecná škola. Do Ústavu
byly 3. září 1913 povolány sestry řádu Neposkvrněného početí Panny Marie, které
převzaly chod nově zřízené obecné školy. První představenou se stala Natálie Fuchsová.
Řeholnice Mariana Polášková vyučovala dívky také ručním pracem. Zašovou opustily
roku 1920 a nahradila je kongregace školských sester de Notre Dame. které od roku
1940 spravovaly navíc mateřskou školku a starobinec. Roku 1912 se začal opravovat
kostel nákladem přesahujícím 37 000 korun. Roku 1914 byla provedena nová výmalba
kostela malířem Josefem Palečkem z Prahy za 3 160 korun. Během první světové války
byly 4. května 1917 zrekvírovány zvony Nejsvětější Svátost oltářní (524 kg) a sv. Alois
(30 kg). V roce 1924 byl z jeho podnětu pořízen od místního kamenickým mistrem
Aloisem Krhovjákem pomník padlým v první světové válce a byl umístěn na starém
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hřbitově. Za 15 653 korun pořídil roku 1927 490 kg zvon sv. Josefa, který posvětil
Msgre Jan Stavěl 4. září téhož roku.116
Od roku 1928 do roku 1940 byl farářem v Zašové František Řezníček, za nějž
byl opraven hlavní oltář místním stavitele Františkem Vlčkem (1929). V říjnu 1929 byl
vložen do levé kupole věže váleček s pamětním přípisem.117 Dále byly opraveny obě
věže za 38 000 korun, za víc jak 4 000 korun elektrifikován kostel (1930) a opraveny
pukliny v klenbě za částku přesahující 110 000 korun (1931). 23. července 1932 pak
Řezníček asistoval Msgre Janu Stavělovi při svěcení domácí kaple v Ústavu sv. Josefa
ve jménu sv. Josefa.118
Po něm následoval v období 1940 – 1946 farář Heřman Štíhel. Josef Petrák
obnovil výmalbu kostela. Firmou Wawerka byla položena cementová dlažba v kostele i
sakristii. Místo vstupu na kůr zřídil v roce 1942 Lurdskou jeskyňku, do níž byla
umístěna socha Panny Marie Lurdské z roku 1895, dříve umístěná ve Stračce. Do nik
kůrových pilířů pořídil sádrové sochy sv. Antonína a sv. Terezie. V roce 1942 byly opět
rekvírovány zvony na válečné potřeby. 17. března 1942 byly odevzdány zvony sv. Josef
(490 kg), Panna Marie (270 kg) a Cyril a Metoděj (160 kg), zbyl jen 40 kg zvon sv.
Josefa v sanktusníku.119
Poutě se konaly, jak je zaznamenáno ve Farní pamětní knize, i během války,
přestože procesí byla zakázána. Konání poutí nezastavili ani komunisté po únoru 1948.
V té době byl již farářem Karel Boháč (1947 – 1971). Za jeho působení byl zestátněn
majetek školských sester de Notre Dame (1948 - 1949). Sestry odjely z Ústavu 28. září
1950, kdy správu ústavu převzalo ministerstvo sociální péče. V roce 1954 pořídil farář
Boháč nové kostelní lavice. V letech 1955 – 1956 byl milostný obraz Panny Marie
Zašovské zrestaurován na Akademii umění v Praze. Ten se pak vrátil na hlavní oltář a
26. května 1957 byl posvěcen kanovníkem a arciknězem z Rožnova pod Radhoštěm P.
R. Josefem Segetem. Zakoupil rovněž čtyři nové zvony v roce 1957 u firmy Kovolit
(Česká u Brna), a to zvon Panna Marie, sv. Josef, sv. Alois a sv. Ludvík. Na ně dokonce
museli farníci sbírat kovy, jelikož jich firma neměla, jak se píše v pamětní knize.120
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Dalším farářem byl Josef Karafiát (1971 – 1986). Za jeho působení bylo
opraveno elektrické vedení a přistoupilo se roku 1972 k opravě kostela. Byla provedena
nová výmalba a především injektáž trhlin v klenbě. Opravena byla také kazatelna,
křtitelnice i boční oltáře. V roce 1978 byla spravena fasáda kostela a fary a restaurován
erb Žerotínů nad hlavním vchodem. V roce 1986 pak byly zbudovány nové schody
k bočnímu vstupu do kostela.
Karel Šenk se stal šestnáctým farářem v Zašové (1987 – 2001) a po něm
nastoupil Vojtěch Daněk (2001 – 2009), který byl posledním farářem, obývajícím
zašovskou faru. Po jeho odchodu dojíždí konat bohoslužby rožnovský farář Jiří
Polášek s kaplany Mariuszem Karkoszkou a Romanem Vlkem.121

2.5 Stračka
Malebné místo se studánkou na úpatí stráně Stračka se nachází asi patnáct minut
severně od kostela. K tomuto místu se váže legenda související s milostným obrazem
Panny Marie Zašovské, kterou rozvádí. Znění uvádí Bayer: „Rytíř, Pannou Marií z lesů
vyvedený, dal postaviti na tom místě, kde se octl na volném prostranství, dřevěnou
kapličku, do níž dal namalovati dle svého vidění obraz Mariánský. Když osada vzrostla,
postavili si občané na místě kapličky dřevěný kostelík. Když byl kostelík posvěcen,
umístili slavně milostný obraz Panny Marie nad hlavním oltářem. Jak se však Zašované
podivili, když druhého dne ráno toho obrazu nad oltářem nebylo. Pátrali usilovně
všude, zda-li snad obraz nebyl odcizen neb úmyslně někam jinam přenesen, až konečně
kdosi přinesl zprávu, že obraz je pod Stračkou u skály, z níž vyvírá pramen.“122 Obraz
poté ještě dvakrát nesli do kostelíka, ale pokaždé se vrátil zpět k pramenu. Na to
usoudili místní, že bude lepší upravit okolí studánky a obraz ponechat na místě. Pořídili
pak kopii obrazu, kterou přenesli do kostela.
Jedná se o klasický příklad legendy, ve které se řetězí motivy několika topoi:
zachránění od pohanů, opakovaný návrat obrazu na jeho původní místo a nalezení u
studánky na skále. Podle Royta se věřící nechtěli smířit s prostým faktickým původem
obrazu, zázračných uzdraveních a podobně, a proto je obklopovali pověstmi.123 Mnoho
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takovýchto topoi má své kořeny v 17. a 18. století, což by nás mohlo nasměrovat
k působení trinitářů v Zašové, kteří mohli pro větší rozvoj poutního místa doplnit
legendu o zachráněném rytíři a vztáhnout ji ke studánce ve Stračce.
Trinitáři byli ostatně nadšení ze situace, kdy měli studánku blízko kláštera,
poněvadž k legendárnímu zjevení bílého jelena s červeno-modrým křížem mezi parohy
zakladatelům řádu došlo právě u studánky. I proto si vybírali místa pro stavbu kláštera
v místech, kde nějaká studánka je. Je tedy možné, že první úpravy tohoto prostoru
prováděli právě trinitáři, kteří takovouto činností prosluli, aby tím mohli navázat na své
tradice. Tak například zprvu měl kostel jen tři oltáře, později tři věže i samotný rám
milostného obrazu Panny Marie Zašovské byl upraven do podoby kříže. Úpravy areálu
trinitáři potvrzuje i Bayer, kdy píše, že se na skalách kolem pramene vyskytovaly různé
trinitářské znaky a dokonce „měla mezi nimi být i část jelena s křížem mezi parohy.“124
Ve Stračce se přihodila 29. června 1857 nešťastná událost. Tehdy byli na pouti
na den sv. Petr a Pavla poutníci z Rožnova a Nového Jičína. Novojičínští se podle
vyprávění chovali pohoršlivě, hlučeli, ba dokonce i tančili. Z ničeho nic se urval kus
skály a dotyčné i s jejich knězem zavalil. Tato tragédie si vyžádala 15 mrtvých, kteří
byli pochováni na starém hřbitově. Mnozí si tuto tragédii začali okamžitě vysvětlovat
jako trest Boží. Od té doby chodli poutníci z Jičína až na neděli po sv. Petru a Pavlu.125
Stračka byla upravována několikrát. Již v roce 1811 byla zbudována průtoční
komora od pramene. V roce 1853 pak byl postaven nákladem Jana Spiny železný kříž
s Ukřižovaným na kamenném podstavci s nápisem „Chvál-tež Pána prame-nove! Dan.
c. 3. v. 77.“ K tomuto kříži se nejspíše váže i vyrytý, dnes špatně čitelný, nápis na skále
vedle něj, datovaný rokem 1853. Největších úprav se areálu dostalo za faráře Josefa
Odstrčila. Ten nechal místo ohradit kamennou zídkou a ve skále dal vystavět kapličku
v podobě Lurdské jeskyně. Do niky byla umístěna socha Panny Marie Lurdské.126 19.
června toho roku se zavázali představení obce pečovat o tuto kapličku, aby se „vždy ve
stavu dobrém uchovala.“127 Meziříčský farář Josef Vytopil ji nakonec slavnostně
posvětil 15. srpna 1895. V roce 1896 byla postavena na pískovcovém pilíři kaplička,
v níž je novodobá kopie Milostného obrazu. Na pilíři je pak nápis „Pod Ochranu tvou
se utíkáme svatá Boží Rodičko.“ Opravy se celý areál dočkal roku 1912 od stavitele
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Jonáše z Hranic na Moravě celkovým nákladem 1 722,50 korun. V roce 1932 pak byla
Stračka odprodána obcí farnímu úřadu.
V roce 1942 byly vyslyšeny hlasy poutníků a Panna Marie Lurdská byla
vyměněna za Pannu Marii Zašovskou, kterou zhotovil olomoucký sochař Rudolf
Doležal za částku 5 000 protektorátních korun. Slavnostní posvěcení proběhlo 5.
července 1942 z rukou místního faráře Heřmana Štíhela. I přes zákaz procesí se události
zúčastnilo množství poutníků.
Poslední úpravy proběhly v letech 2000 – 2006 společnou péči obce a farnosti.
V současné době se o areál stará občanské sdružení Mariánský pramen ve Stračce.
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3 Vybavení kostela

3.1 Presbytář
Presbytáři dominuje hlavní oltář s milostným obrazem Panny Marie
Zašovské. Autorem oltáře je podle Šiguta128 sochař Josef Skladař, který jej vystavěl za
200 zl. v roce 1823. Jeho novodobá architektura obdélného půdorysu se omezila
v podstatě jen na podstavec mensy, tabernákl a jednoduché nástavcové baldachýnové
retabulum s milostným obrazem. Čelní strana podstavce mensy je zdobena čtyřmi
polosloupy rytmizovaně oddělenými třemi vyřezanými čtverci, z nichž dva boční mají
vprostřed rovnoramenné kříže a v rozích stylizované palmety. Prostřední čtverec je
dekorován nápisem IHS (Iesus Hominum Salvator – Ježíš, spasitel lidí.) s křížem a
královským jablkem. Nápis je usazen mezi stylizované větve připomínající trnovou
korunu. Tabernákl je po stranách doprovázen dvěma anděly adoranty. Jeho
konvexněkonkávní půdorys je ohraničen sloupy s volutovými hlavicemi, jejichž sokly
zdobí svazkový rostlinný motiv. Boční křídla jsou ozdobeny květinovými věnci. Na
čelní straně tabernáklu se pak nacházejí otáčivé schránky na ciborium a monstranci. Na
spodní schránce je vyobrazen pod baldachýnem kalich s hostií. Horní schránku zdobí
v nice pod stylizovanou palmetou ukřižovaný Kristus, v pozadí pak kulisu dotváří
mřížka s listovou výplní. Tabernákl v konše rámuje zleva ratolest vinné révy a zprava
obilné klasy, tj. eucharistické motivy krve a těla Kristova. Mezi nimi je pak dvojice
okřídlených hlaviček andílků. Nad nimi na vrcholu římsy kladí leží kniha Zjevení a na
něm stříbrná plastika apokalyptického beránka božího se svatozáří. Nad tabernáklem je
pod baldachýnem s monogramem MARIA na vršku a čabrakou po obvodu umístěn
milostný obraz Panny Marie (tempera na dřevě) z 50. let 15. století129 v masivním
rámu pobitém zlaceným měděným plechem, který po stranách doprovází čtveřice
andílků.
Vnější lišta rámu je bohatě zdobena rostlinnými motivy a páskou. Na čtyřech
místech, vždy vprostřed lišty, je dekorována mušlí na bohatém rostlinném spletenci. Po
obvodu střední části vnější desky je doprovázena devíti postříbřenými a pozlacenými
128
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anděly v trinitářských rouších. Každý z nich stojí nebo je v pokleku na jednoduchém
obláčku a nese symbol z loretánských litanií. Na levé svislé desce nese spodní stojící
anděl v levé ruce srdce (symbolizuje křesťanskou lásku), stojící anděl nad ním drží
v pravé ruce žezlo (symbol Královny nebes). Na horní vodorovné desce pak padá na
kolena anděl s korunovaným Mariiným monogramem, uprostřed stojí anděl s lilií
v pravé ruce, tudíž by se mohlo jednat o archanděla Gabriela a symbol Zvěstování nebo
pouhý atribut čistoty Panny Marie. Vedle něj pak stojí anděl s trůnem pod baldachýnem
na půl měsíci (může být chápán jako trůn moudrosti nebo opět jako trůn Královny
nebes). Pravou svislou desku zdobí stojící anděl držící pravou rukou sloup (symbol
pevnosti víry) a pozvednutou levicí ukazuje směrem nahoru stejně jako anděl s trůnem.
Pod ním pak klečí anděl , který levou rukou svírá kytici růží (symbol jejího početí bez
poskvrny). Na spodní desce je pak klíčový alianční erb130 hr. Rottala a jeho manželky
Cecílie, rozené Trautsmannsdorfové, s dedikačním nápisem.131 Po jeho bocích klečí
vlevo anděl v podobě oranta. Podle rytiny z roku 1857 interpretované Helenou
Zápalkovou132 se jedná o archanděla Gabriela, který podle rytiny v pravé ruce drží věc
podobnou korálkům nebo růženci, ve skutečnosti však anděl na rámu nedrží nic. Na
pravé straně erbu klečí anděl držící rybu (symbol křtu). Podle již zmíněné interpretace
rytiny Helenou Zápalkovou133 se jedná o archanděla Rafaela. Rohy této střední desky
vyplňují bohatě provedené palmety. Vnitřní část střední desky je zdobena řezaným a
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broušeným sklem stejně jako vnitřní deska rámu samotného obrazu, která kopíruje jeho
řezání do tvaru kříže. Bohatost rámu a jeho figurální doprovod nemá v regionu obdoby.
Desková malba milostného obrazu zachycuje Madonu s Ježíškem stojící na
rozkvetlé louce před hustým zeleným keřem, který svými obrysy kopíruje postavu
Madony. V horních partiích obrazu se vznáší andělé v červeném a zeleném rouchu,
přičemž nesou na páskách humanistickou kapitálou psané nápisy: „[SVB] TV[VM]
PRA[ESI]DIVM CONFVG – IMVS SANCTA DEI GEN[IT]RIX.“134 Madona, stojící ve
velmi lehkém kontrapostu, drží Ježíška pravou rukou na svém boku. Vzhledem
k proporčnímu ztvárnění svatozáře a vlasů byla patrně „Panna Marie zobrazena jako
královna nebes“135 Díky poškozením, která obraz prodělal během své dlouhé historie, se
původní malba v těchto místech téměř nezachovala. Madona v nachově červeném šatu
se zlatými lemy staženým šarlatově červeným pásem, má přes sebe ještě přehozen bílý
plášť se zlatým lemem. Rubová strana pláště má modrou barvu. Uprostřed je plášť
asymetricky řasen velkými mísovitými záhyby. Pod levou rukou jsou záhyby spíše
svisle trubkovité a zašpičatělé. V místě rozložení pláště po zemi jsou záhyby ostře
zalamované. Zvednutá část pláště odhaluje část levého střevíce. Zhruba v jedné třetině
pláště Madony pod pravou rukou je patrný neobvyklý zlom v drapérii. Domnívám se, že
se jedná o pokrčení pravé nohy ve snaze o přizvednutí Ježíška.136 Od spony Mariina
pláště vybíhá šarlatově červená šňůra, kterou zakončuje červenožlutý střapec. Drží jej
palcem a ukazováčkem pozdvižené levice. Je možné, že šňůru držel i Ježíšek, jak je
zobrazováno na starých rytinách, ovšem malba byla v těchto místech značně poškozena,
a proto to nelze jednoznačně doložit. Hnědovlasý137 Ježíšek v dlouhé tunice smaragdově
zelené barvy se zlatými lemy pravou rukou svírá knihu uzavřenou přezkami. Levá ruka
směřuje k zmiňované šňůře. Typikou tváří obě postavy navazují na umění krásného
slohu.138 Obličej Panny Marie je lehce nakloněn k Ježíškovi, který nazírá směrem
k obličeji své matky. Lyrickému vyznění scény přidává na účinu i jemná modelace očí
134
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s jemně klenutým obočím. V pravém dolním rohu je zachycen v poměru k zobrazeným
postavám miniaturní klečící rytíř (dnes velmi špatně viditelný), u jehož nohou leží štít
se znakem Sobků z Kornic.139 Rytíř ozbrojený mečem má na hlavě přilbici, nejspíše
šalíř. Keř v pozadí má dva druhy listů – protáhle zašpičatělé vlevo a okrouhlé vpravo.
V trávě lze identifikovat červené květy jetele lučního, pampelišku, konvalinku a
mařinku vonnou. Z trávy u levé nohy Panny Marie vyrůstá bodlák, na kterém sedí pták
s červeným peřím na hlavě, hrudi a ocasních pérech a světlým břichem. Jedná se o hýla
rudého, který je i dobrou datovací pomůckou, jelikož jeho hojný výskyt je ve střední
Evropě doložen v letech 1450 – 1570, protože předtím se zde nevyskytoval. Jeho hlava
je pootočena doprava. Nad hýlem rudým se pak nachází stehlík obecný s
červenočerným zbarvením hlavy a žlutobílými skvrnami na křídlech. U pravého boku
Madony je zobrazen procházející se čáp černý s nataženým krkem a v zobáku svírajícím
hada, připomínajícího užovku obojkovou.140
Původně obraz nejspíše znázorňoval Pannu Marii jako Královnu nebes, proto by
se keř za jejími zády dal vykládat jako starozákonní Mojžíšův keř. Pro námět Královny
nebes lze tento keř chápat jako nezničitelnost církve po husitských válkách, který byl
v té době oblíben. Je možné jej také chápat jako symbol Neposkvrněného početí Panny
Marie. Motiv Panny Marie stojící před keřem se objevuje např. na obraze Assumpty
z Deštné a z Bílé Hory. Ovšem u těchto Assumpt se jedná vždy o typ Královny nebes
s Ježíškem stojící na půlměsíci, kterýžto motiv Zašovská Madona postrádá. Spojujícím
motivem zůstává keř a andělé s nápisovými páskami. V českém umění se takovéto
invokace objevují od 15. století zprvu na rámech obrazů, později se stávají nedílnou
součástí obrazů. Mohly souviset s vlnou moru, který se ve střední Evropě objevil
počátkem 50. let 15. století. Je možné se tedy domnívat, že se verše na našem
milostném obraze můžou vztahovat rovněž k morové epidemii. Typ písma
(humanistická kapitála), užívaného v 16. století, je však důkazem o mladší přemalbě
původního nápisu, který se nedochoval.141
Barvy oděvu Madony a Ježíška jsou opět symbolické. Bílá barva, symbol
čistoty, vyzdvihuje Neposkvrněné početí Panny Marie, červená pak neporušené
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panenství a je zároveň i barvou králů. Zelená barva Ježíškovy tuniky symbolizuje věčný
život po vzkříšení, a kniha kterou drží, je zosobněním Boží moudrosti.
Stejně tak i ptáci mají svou roli jako prostředníci mezi pozemskou a nebeskou
sférou pro lidskou duši. Stehlík, jehož oblíbenou potravou jsou mimo jiné semena
bodláku, byl ve středověku považován za symbol utrpení Krista, jelikož se věřilo, že
pojídá také bodlákové trny. Hrbáčová uvádí, že „červená skvrna na jeho hlavičce byla
vysvětlována legendou o tom, jak ke Kristovi při cestě na Golgotu přiletěl stehlík, vytáhl
mu trn z čela a přitom ho potřísnila kapka Spasitelovy krve.“142 I hýl je spojován s touto
legendou a je rovněž symbolem Kristova utrpení. Čáp byl považován na zbožného
ptáka, zejména pro svou péči o mláďata. Byl chápán jako milující otec. Čáp byl často
přirovnáván ke Kristu nejen díky své dvojí barevností (dvojí přirozenost Krista – božská
a lidská), ale i tím, že byl „nepřítelem hada“,143 což symbolizuje rovněž Kristův boj
s hříchem a ďáblem. Právě v tomto zápase s „ďáblem“ je čáp zachycen na milostném
obraze.
Jetel trojlístky odkazuje na Nejsvětější Trojici. Bodlák trny a pampeliška
hořkým mlékem symbolizují Kristovo utrpení. Konvalinka je pak znakem spásy a
pokory Panny Marie. Za ochrannou bylinu byla považována mimo jiné i mařinka vonná,
„která měla přinášet štěstí a chránit před zraněním v bitvě.“144
Netypickým motivem je na milostném obraze červená šňůra se střapcem. Nit
nebo šňůra červené barvy se používá již od nejstarších dob a lze se s ní setkat i ve
Starém zákoně. Symbolizovala od nepaměti ochranu, spásu, oheň, život a krev.
Křesťanství přidalo Boží lásku ve smyslu Kristovy vykupitelské krve, která byla prolita
za spásu lidstva.
Slohovou analýzou se zabývali Josef Maliva145 a Ivo Hlobil.146 Maliva jej
stylově řadil k okruhu Mistra svatojiřského oltáře a dataci kladl k roku 1475. Hlobil
naopak komparoval obraz s mariánskými obrazy v Malopolsku, zejména s jejich
asymetricky pojatými, bohatě řasenými plášti s lámanými záhyby. Tento styl převzali
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tamní umělci z nizozemského malířství. Druh pláště, shodný s zašovským, byl poprvé
použit na obraze Madony ze Starego Sącza147 z doby kolem roku 1445. Plášť je
uprostřed členěn opět miskovitými záhyby a na pravé straně je rozprostřen po zemi.
Charakteristickým rysem je přehrnutý okraj pláště, odhalující zároveň levý střevíc
Madony. Obličej Panny Marie vykazuje podobné znaky s Marií na Epitafu Jana
z Ujazdu, zejména modelací očí, která je typická pro krakovské malířství. Zvláštní
kompoziční shodou je postava klečícího donátora v brnění na epitafu Jana z Ujazdu a
rytíře na zašovském milostném obraze.148 U obou obrazů se kolena klečících rytířů
nedotýkají země a navozují dojem vznášení se v prostoru. I technika zlacení svědčí o
souvislosti s malopolským malířstvím, které tehdy překrývalo žlutou lazurou plátky
stříbra a navozovalo dojem zlata. Tuto techniku používali v letech 1430 – 1460, zlacení
pravým zlatem začínají užívat opět až od 60. let 15. století, v Čechách se však nikdy
neupustilo od používání pravého zlata.149
Víceméně otevřená zůstává otázka původního majitele. Podle erbu by jím měli
být Sobkové z Kornic, kteří se řadili mezi nejstarší rody Horního Slezska. Predikát
užívali podle stejnojmenné vsi v Opolském vojvodství. Sobkové byli velmi
rozvětveným rodem a sídlili i v Čechách a na Moravě. Nejbližším majetkem Korniců
bylo městečko Kelč, které vlastnil od roku 1469 Václav Bělík z Kornic. Pokud by byl
majitelem obrazu skutečně Václav Bělík, mohl být umístěn buď v kelečské tvrzi nebo
blízkém kostele Matky Boží a sv. Kateřiny. Zmiňovaná tvrz byla v 80. letech 16. století
přestavěna olomouckým biskupem Stanislavem Pavlovským na renesanční zámek.
Obraz tak svým stylovým pojetím nemusel zapadat do nově zařizovaného interiéru a
mohl být přemístěn do Zašové, kde se následně vytvořily pověsti vztahující se k jeho
vzniku (viz. historické části práce).150
Faktem je, že první zmínka o obrazu je až roku 1672,151 kdy byl přemístěn na
hlavní oltář kostela sv. Anny. Další zprávy pak pochází z děkanských matrik z let 1673
a 1690, kdy se vyjmenovávají nejrůznější votivní dary poutníků. Po přesnější dataci se
pídil už rožnovský farář František Karel Wagner počátkem 18. století. Na pomoc si roku
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1710 pozval i moravského dějepisce Jana Jiřího Středovského,152 avšak ani on nebyl
schopen datovat stáří obrazu. Faráři Wagnerovi to nestačilo. Možná díky radě
samotného Středovského si pozval malíře, který po prozkoumání obrazu odhadl stáří na
300 let. Za morové epidemie (1714 – 1715) učinila řada vesnic slib konat pouť k Panně
Marii Zašovské, pokud před ním budou uchráněny. Během stavby nového kostela byla
v roce 1717 vydána již mnou zmiňovaná, grafika zachycující milostný obraz
v původním rámu, kdy měl obraz ještě obdélníkový tvar. Dne 15. července 1725 byl
obraz přenesen z kostela sv. Anny na hlavní oltář kostela Navštívení Panny Marie a při
této příležitosti byla vydána jeho rytina. Po příchodu trinitářů, kteří v obraze spatřovali
nebývalý výraz náklonnosti kvůli barvám šatu Panny Marie (červená, modrá a bílá –
barvy sv. Trojice),153 byl tvar upraven do tvaru kříže, jak jej známe i dnes. Roku 1726
daroval pro takto upravený obraz nový rám holešovský hrabě Antonín Rottal
s manželkou Cecílií. Další reprodukce je zachycena na votivním obrazu z roku 1745
v sakristii kostela.154
Úcta k milostnému obrazu byla tak silná, že došlo i k pořizování kopií, jak se
stalo před polovinou 18. století v holešovské kapli sv. Martina v bývalém trinitářském
kostele sv. Anny nebo v druhé polovině 18. století v kostele sv. Martina ve Veselé.
Trinitáři založili v zašovském kostele mariánské škapulířové bratrstvo, jenž pěstovalo
úctu k obrazu Panny Marie Zašovské, které zaniklo před rokem 1784.155
Během 18. a 19. století byl obraz několikrát přemalován. Při poslední přemalbě
v letech 1873 - 1875 (díky rožnovskému kaplanu Janu Blažeji) po požáru v roce 1871
ztvrdlo vyznění drapérie, svůj ušlechtilý výraz ztratily tváře a jakoby strnuly, postava
rytíře neúměrně nabyla na velikosti nebo byl zvětšen počet čápů na dva jedince.
V tomto období došlo rovněž k novému postříbření rámu. Konečně roku 1883 byl obraz
přemístěn na evangelijní stranu presbytáře a osazen do nového rámu. Místo něj byla na
oltář instalována kopie od brněnského malíře Josefa Šichana,156 věnovaná vyškovským
kaplanem J. Žlebčíkem. V roce 1953 byla pořízena kopie obrazu posluchačkou pražské
akademie Marií Bognerovou, zachycující stav před restaurováním.157 V letech 1955 –
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O Zašové píše ve svém díle Rubinus Moraviae vydaném roku 1712 v Brně. Viz. Bayer 1904, str. 5 – 7;
Šigut 1942, str. 5 a 10 – 11; Zápalková 2009, str. 22 – 24.
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Bílá (střbrná) Boha otce, modrá Ježíše Krista a červená Ducha svatého.
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Tento obraz bude přiblížen v části věnující se výzdobě sakristie.
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Zdrojem Ottová 2008, str. 15.
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Dnes je obraz umístěn v kanceláři faráře.
157
Dnes v sakristii.
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1956 pak obraz prodělal svůj první restaurátorský zásah v atelieru Akademie
výtvarných umění v Praze. Byla odkryta a restaurována původní středověká malba.158
Při posledním restaurování, které provedla v letech 2007 – 2008 akademická malířka a
restaurátorka Mgr. Radana Hamsíková, byla moderními technikami provedena revize
restaurátorského zásahu v 50. letech.159.
Obraz nemá po formální a ikonografické stránce v českém malířství obdoby. Za
místo jeho vzniku lze považovat Malopolsko (možná přímo Krakov) vzhledem k řadě
společných znaků s tamními obrazy z 15. století. Autor vycházel z tradic krásného slohu
a současně s ním osobitě spojoval nejnovější tendence nizozemského umění. Podle
Hrbáčové svědčí o kvalitách malíře „nejen bravurně zvládnutá malba, ale také jeho
osobitá invence, která obraz obohatila o nové ikonografické prvky jako je červená
šňůrka Panny Marie nebo trojice ptáků u jejích nohou, což jsou motivy, s nimiž se,
pokud je nám známo, nesetkáváme na žádném mariánském obraze této doby.“160
Původně se zde nacházela asi poněkud větší oltářní architektura, čemuž by
nasvědčoval samotný věhlas poutního místa a velikost fundátora hr. Karla Jindřicha ze
Žerotína. Druhým náznakem by mohlo být osazení obrazu Nejsvětější Trojice
s řádovými světci roku 1742,161 který se dochoval až do dnešních dní. Je zavěšen nad
rozvilinovou kartuší s kolorovaným erbem162 hr. ze Žerotína. Obraz svými detaily, např.
žezlo Boha Otce, patrně nebyl primárně určen k zavěšení téměř pod klenbu stropu, ale
naopak blíže zraku věřícím. Na obraz odkazují rovněž dvě postavy andělů.163 Dalším
vodítkem k tomu jak mohl vypadat původní barokní oltář, je samotný nástavec rámu
obrazu Nejsvětější Trojice (olej na plátně), z něhož je na pěti volutách, ztvárňujících
korunu, vynášena mušle s trinitářským křížem. Touto mušlí by bylo možné úpravy
hlavního oltáře zařadit do desetiletí 1730 – 1740, respektive k nám známému roku 1742.
Tento obraz typu Žaltářové Trojice, kdy Bůh Otec sedí napravo od Syna (tedy Krista),
který drží pravou rukou kříž a mezi nimiž se vznáší holubice Ducha svatého, často
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Více o tom Maliva 1959, str. 47.
Podrobněji Hamsíková 2009, str. 33 - 38.
160
Hrbáčová 2009, str. 20.
161
Rok uvádí Zápalková 2009, str. 30. Osobně se domnívám, že byl na oltář zavěšen již před konsekrací
kostela, tj. před 29. červencem 1742.
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Na modrém pozadí hermelínový plášť s červeným kolčím štítem se zlatým korunovaným lvem vpravo
kráčejícím po trojvrší. Z turnajového helmu s černými přikrývadly vyrůstá na zlaté obloučkové koruně lev
jako na štítě.
163
Bude o nich pojednáno níže.
159
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korunoval Pannu Marii, tudíž byl umístěn v oltářním nástavci, což by dokazovala i
volutová koruna.
Děj obrazu se odehrává na oblacích, na nichž jsou zachyceny hlavní postavy.
Jádrem kompozice jsou ve spodní části obrazu klečící zakladatelé řádu trinitářů a to
vlevo sv. Jan z Mathy a vpravo sv. Felix z Valois. Oba jsou oblečeni v řádovém rouchu,
tj. v bílém škapulíři s modročerveným křížem na prsou a černém hábitu s kapucí. Sv.
Jan z Mathy má u pravého kolene rozervané okovy, jeden ze svých atributů. Sv. Felix
z Valois má pak u kolenou korunu, které by mohla symbolizovat jeho odmítnutí moci a
světského šlechtického postavení. Není rovněž vyloučeno, že atributy jsou pojaty jako
společné, neboť oba světci byli urozeného původu – proto koruna a u obou jsou také
hlavním atributem rozervané okovy. Jediným spolehlivějším rozpoznávacím znakem je
věk ztvárněných světců. Sv. Jan z Mathy je ztvárněn s černými vlasy, avšak již
s šednoucím plnovousem, neboť byl mladší než sv. Felix z Valois, který je zachycen již
s bílými vlasy i plnovousem a stárnoucím výrazem ve tváři.164 Sv. Jan z Mathy je
zachycen s roztaženýma rukama a údivem ve tváři a jeho pohled směřuje mimo obraz.
Naopak sv. Felix z Valois je zachycen se sepjatýma rukama na prsou a obličejem
v profilu, jak s úctou hledí na kříž, který pomáhá nést u jeho paty malý andělíček. Kříž
drží ve své pravici Ježíš Kristus. Kříž propojuje dvě kompoziční roviny obrazu –
božskou a světeckou. Po Kristově levici, kterou ukazuje na srdce (tj. lásku), trůní Bůh
Otec. Ten pravou rukou žehná a v levé ruce položené na kouli třímá žezlo. Mezi nimi je
pak zobrazena bílá holubice Ducha svatého. Kristus je zahalen v bederní oblasti pláštěm
esovitě směřujícím kolem hýždí přes levou ruku za záda. Bůh Otec je oblečen do
modrého roucha a přes levou ruku a nohu má přehozen zlatý plášť. Barvy červená (plášť
Krista), modrá (plášť Boha Otce) a bílá (holubice Ducha svatého) jsou typické pro Sv.
Trojici a přejali je rovněž trinitáři.
Dvojice vrcholně barokních andělů osazených na římsách pilastrů presbytáře
byla v minulosti umístěna pod těmito římsami do vnitřního prostoru mezi pilastry.165
Zda byly takto situovány i před rokem 1823, kdy byl vystavěn současný oltář, je
otázkou. Svým graciézním pojetím mohly klidně odkazovat na úctou zahrnovaný
milostný obraz, avšak bohužel tato myšlenka je odkázána do roviny spekulací, jelikož
se nedochovaly materiály, které by ji potvrzovaly.
164
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V době jejich seznámení bylo Felixi z Valois sedmdesát let.
Viz. Domluvil 1914, str. 309.
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Vrcholně barokní figury v životní velikosti reflektují dynamickou kompozici,
odrážející se především v lehkosti pojetí gest a v bohatě řasené drapérii jejich šatů. Levá
postava v mírné spirále, projevující se natočením pánve doprava a rameny doleva
zároveň se značným nakloněním hlavy k pravému rameni, které je navíc vystrčené do
prostoru, aby tak mohla spolu s levou rukou odkázat na obraz Nejsvětější Trojice,
evokuje v soše pohyb, podpořený značným zvlněním rukávu pravé paže a shrnutím
rukávu od pozvednutého levého předloktí. Tomuto vyznění přispívá i rozvlněný a
rozevlátý šat nad koleny, který se roztančil přizvednutím pravé nohy. Opakem je pravá
figura s hlavou otočenou k hlavám věřících, jejíž trup překrývají ruce natažené ke
zmíněnému obrazu, zachycena v pokleku na pravé noze v momentu, kdy jakoby přenáší
tíhu těla na levou nohu, aby mohla vstát, což do postavy vnáší mírné napětí. Toho si
všímá i drapérie, které je nad stehny zřasena v silný záhyb látky, obtáčející pravou
nohu, kde se pomalu vějířovitě rozprostírá. Spojení těchto soch do kompozičního celku
tak vytváří onen výše zmíněný dynamismus, který z nich vyznívá.
Ztvárnění obličejů obou postav je dosti podobné. Obě mají protáhlé oblé tváře s
úzkým dlouhým nosem a výraznou bradou, která spolu s nakloněním hlavy tvoří pod
čelistí drobnou vlnku. Otevřené oči jsou zasazeny pod poměrně výrazně klenuté
nadočnicové oblouky. Na hlavách figur zaujmou především dlouhé rozvlněné vlasy,
jejichž kadeře se na koncích vlní. Svým způsobem se ve vlasech zrcadlí pohyb hlavy při
jejím naklonění.
Drapérie rouch představuje spíše samostatný zkrášlující prvek než šat, který by
měl kopírovat postavu – takto působí jen partiích stehen a ramen. Šaty postav traktují
velkoryse propracované záhyby. Ty se různým způsobem vlní, lámou, klikatí a jediné
co jim brání v plné volnosti, je pás zdobený klikatícími se motivy, který je stahuje
v oblasti břicha. Z takto pojatých rouch čiší hravost, s níž autor k dílu přistupoval.
„Vybroušená křehkost a delikátnost vyjádření“,166 již tvůrce užil, je předzvěstí
nastupujícího rokokového cítění, umocněného iluzivním malířským podáním.167
Nad barokním pískovcovým ostěním dveří do sakristie je zavěšen obraz (olej na
plátně) neznámého autora zhruba z první poloviny 19. století s námětem Stětí sv.
Barbory, kdy se jedná o klasický ikonologický motiv ze života této světice.
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Mehešová 1999a, str. 5.
Zdrojem Mehešová 1999a, str. 5.
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Sv. Barbora pocházela ze šlechtického rodu a žila v Nikodémii zhruba ve 3.
století. Její pohanský otec Dioskuros pro ni nechal postavit věž, do které byla zavřena.
Cílem toho bylo odradit její nápadníky a zabránit ji v poznání křesťanského
náboženství. Původně měla stavba jen dvě okna, ale Barbora přemluvila dělníky, aby
přistavili i třetí. Jednoho dne k ní byl na její naléhání povolán lékař, kterým byl ve
skutečnosti převlečený kněz Valentin, posel křesťanského učence Origena, s nímž si
tajně dopisovala. Ten ji na její žádost pokřtil. Jakmile se vrátil Dioskuros domů,
seznámila ho se svou vírou. V tom momentu se změnila jeho láska k dceři
v opravdovou nenávist. Popadl meč a hnal se za Barborou, které se podařilo utéct do
hor, kde se ukryla. Její úkryt však naneštěstí prozradil pastýř. Když ji otec našel modlící
se v úkrytu, nemilosrdně ji ztloukl. Pak ji vydal římskému soudci Marciánovi, který s ní
nejprve zacházel mile. Když však viděl, že nechce povolit ve své víře, nechal ji nejprve
strašlivě zmučit a pak dal pokyn k jejímu stětí mečem. Toho se chopil místo kata její
otec Dioskuros a uťal jí hlavu. Zanedlouho potom byl sám zasažen bleskem.168
Dramatická scéna je zasazena do volné krajiny. V pozadí jsou patrné hradby
města Nikodémie a za sv. Barborou ona věž se třemi okny (odkazuje na Nejsvětější
Trojici), v které byla vězněna a je jedním z jejich atributů. Ústředními postavami jsou
sv. Barbora a její otec Dioskuros. Po levici Dioskura jsou dva strážní, po Barbořině
pravici stojí dvojice mužů. Mohlo by se jednat o raně křesťanského učence Origena,
s kterým si tajně dopisovala o Kristově učení, a jeho posla kněze Valentina, který ji
tajně pokřtil. Spíše se však jedná o soudce Marciána, který ji odsoudil k smrti stětím a
pastýře, který vyzradil její úkryt. Sv. Barbora se svatozáří a korunou na hlavě je oděná
v zeleném šatu s bílým límcem a zlatou sponou. Přes šaty stažené modrým pásem má
přehozen červený plášť. Je zachycena v pokleku s roztaženýma rukama, přičemž levá
otevřená dlaň směřuje dolů a pravá stejným způsobem nahoru. Z její tváře vyzařuje
klidný a vyrovnaný pohled směrem k nebi, kde se vznáší kalich s hostií a andělíček
s modrým přehozem, držící palmovou ratolest a vavřínový věnec.169 Svou blízkou smrt
přijímá vyrovnaně a klidně. Opakem vyrovnané Barbory je její otec Dioskuros
s turbanem a korunou na hlavě, v šedé tunice stažené modrým pásem a v modrém plášti.
Jeho dramatický postoj, v momentu vytahování meče z pochvy, je nejvíce patrný
v zaťaté paži a krutém pohledu, kterým se dívá na svou dceru. Nezúčastněným dojmem
168

Více k legendě o sv. Barboře např. Ekert 1899, str. 671 – 676.
Kalich s hostií symbolizuje podání svatého přijímání v smrtelném nebezpečí, palmová ratolest pak
mučednickou smrt a vavřínový věnec snad Barbořino vítězství nad smrtí.
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působí dvojice strážných v přilbicích. Pozorovateli bližší z nich sedí v zamyšleném
gestu pozorujíc soudce Marciána. Levou rukou si přidržuje mezi koleny kulatý štít a o
levé rameno si opírá halapartnu. Druhý strážný, opřen o své kopí, se k němu sklání a
pravou rukou mu něco naznačuje. V levé části výjevu celou situaci napjatě pozoruje
pastýř s turbanem ve žlutohnědé tunice s modrým pláštěm, který si levou rukou tiskne k
hrudi. Po jeho boku stojí soudce Marcián s bílým vousem a turbanem, oblečen v modrý
plášť s modrozeleným přehozem, který si přidržuje pravou rukou. Pozvednutím levé
ruky dává Marcián svolení k popravě. Z pravého rohu se pak stahují šedočerná mračna,
z kterých byl bleskem podle pověsti zabit Dioskuros.
Protějškovým obrazem (olej na plátně) na epištolní straně je Navštívení Panny
Marie rovněž od neznámého malíře, ale s ohledem na kompoziční kladení postav do
popředí středové horizontální linie obrazu, ztvárnění architektury měst v pozadí,
barevnost a charakter postav, by se dalo usuzovat na stejného autora a stejnou dobu
vzniku jako u Stětí sv. Barbory. Odlišné jsou pouze druhy svatozáří.170
Setkání Panny Marie se sv. Alžbětou se odehrává na prostranství
jeruzalémského chrámu, kde je patrný jednoduchý sloup u vchodu, sdružené okno a
půlválcová apsida s malým oknem. Chrám těmito prvky navozuje efekt románského
slohu. V levé části obrazu stojí kašna s fontánou. Ta má tvar oblého sloupu ve spodní
části (stejně jako sloup u vchodu do chrámu) s proudící vodou z trubky a s květináčem
s rostlinou na krycí desce. V pozadí obrazu jsou patrné hory a hradby města Nazareta,
ve kterém Panna Marie žila. Setkání se odehrává, soudě podle oblohy a červánků, při
západu Slunce. Na zatemňující se obloze jsou patrní dva ptáci. Hojně jsou zde
zastoupeny rostliny a stromy z nichž je nejsnáze určitelná dvojice palem.
Samotné vítání obou žen pozoruje sedící sv. Zachariáš, který se připravuje
v kněžském rouchu a s rozevřenou knihou na nadcházející bohoslužbu. V mírném
odstupu dochází v levé části obrazu i sv. Josef, který si svou pravou rukou přidržuje
hnědavý plášť a levou drží hůl s bílým rancem opřenou o rameno. Na pohled mladě
vypadající Panna Marie je oděna v bílém šátku, červených šatech s modrým přehozem a
na zádech ji visí žlutý klobouk. Ruce má položeny na Alžbětiny ramena. Poněkud starší
se jeví Sv. Alžběta v modrých šatech, zelené tunice přepásané modrým pásem a bílým
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Obdobný obraz Navštívení Panny Marie se nalézá např. ve stejnojmenné bazilice ve Frýdku – Místku.
Tamní obraz je dílem patrně Antonína Bergera z roku 1837.
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šátkem na hlavě, která se rozpažením rukou chystá obejmout Pannu Marii. Alžběta měla
být při setkání v šestém měsíci těhotenství, ovšem z obrazu je bříško málo patrné.
Barvy šatu Panny Marie opět symbolizují Nejsvětější Trojici. Mohou rovněž
vyjadřovat její neposkvrněné početí - červené šaty. Lze ji chápat i jako Královnu nebes modrý plášť nebo symbol čistoty - bílý šátek. Palmy mohou symbolizovat neposkvrněné
početí, jež ji před touto cestou oznámil ve zjevení archanděl Gabriel. Voda v kašně by
se dala vyložit jako životadárný prvek.
Z celé kompozice vyzařuje statičnost, hlavně díky strnulosti mimiky obličejů a
gest. Snaha navodit dojem pohybu jak úkroky Panny Marie a snad dobíhající sv.
Alžběty - soudě podle lehce rozevlátých svršků, tak z postavy Zachariáše, který se v
náznaku zvedá, aby se mohl pozdravit s příchozími, ve výsledku působí velice strnule
na rozdíl od obrazu Stětí sv. Barbory, kde je výrazná akce a napětí ztvárněna především
v postavě otce Dioskura.
Obraz Vyučování Panny Marie z poloviny 20. století pochází nejspíše od
místního umělce. Je osazen v bohatě vyřezávaném rámu, jehož zhotovením byl pověřen
zdejší stolařský mistr František Janošek, řezbářskou práci provedl Evžen Štěpánek a
malířskou Alois Jaroň. Nové rámy byly zavěšeny 28. června 1934. Erby v kartuších
patří trinitářům dole a Kornicům nahoře. Jedná se o kopii původního rámu z roku 1886,
který byl zhotoven Odbornou školou pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí.
Tehdy byl rám zhotoven studenty Arpadem von Ruthgajem a Juliem Malchánkem, jak
je možné se dočíst ve farní pamětní knize.171 Místo současného obrazu byl v rámu
umístěn originál obrazu milostného, který byl značně poškozen požárem a následně
silně přemalován.
Děj se odehrává v místnosti na bankálu okenního otvoru. Malá Panna Marie sedí
na červené dece se zelenými lemy. Je oblečena v dětských žlutých šatech. Ruce má
sepjaté v klíně a hlavu natočenou ke své matce sv. Anně, přičemž pozorně naslouchá
vyučování zbožnosti. Sedící sv. Anna má nohy položené na stupni. Na sobě má
oblečenu bílou spodničku s modrými šaty a hlavu ji kryje bílý šátek. V rukou drží
svitek, z něhož předčítá své dceři. Před stupněm je pak položena žlutá konev.
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Archiv Římskokatolického úřadu v Zašové, Pamětní kniha farnosti Zašovské od roku 1902, str. 148 149.
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Protějškovým obrazem je sv. Cyril a sv. Metoděj od brněnského malíře Josefa
Šichana z roku 1888 v identickém rámu jako u předchozího obrazu Vyučování Panny
Marie.
Námět obrazu sv. Cyrila a Metoděje představuje dvojici světců umístěných ve
vertikální ose obrazu, stojící v mírném kontrapostu nejspíše na cestě. Postavu vlevo lze
ztotožnit se sv. Metodějem díky biskupskému rouchu, kterým je v tomto případě alba
s červeným ornátem (rub žlutý) a bílým paliem, posetým šesti vyšívanými kříži a
zakončeným zlatým střapcem. Sv. Cyril vpravo je oblečen v tmavém řádovém rouchu
s kapucí a bílým škapulířem s kříži a střapci. Metoděj, pohledem směřujícím k věřícím,
žehná pozvednutou pravicí. Dlaní levé ruky svírá dřevěný kříž stojící mezi nimi. Cyril
v levé ruce drží knihu, která odkazuje na jeho překlad Písma svatého a pravou si
přidržuje své roucho. O kříž je opřena „kniha života“ v podobě desky. Z kříže vyrůstá
větvička se zelenými lístky, která ve spojení s kořeny pod křížem může být chápána
jako symbol vzkříšení. V pravé spodní části pozadí je zachycena silueta církevní stavby.
Zřejmě se jedná o velehradskou baziliku, která je zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a
sv. Cyrilu a Metodějovi. Důvodem této domněnky je fakt, že se jedná o jedno
z nejvýznamnějších poutních míst u nás a proto, že je spojována s působením oněch
dvou světců.

3.2 Loď
Po obvodových zdech lodě je pověšeno dvanáct zastavení Křížové cesty (olej
na plátně), která začíná a končí v presbytáři. Datace těchto obrazů patrně spadá do první
poloviny 19. století, a to jak povahou malby, vyznačující se teplými jasnými barvami,
tak zpracováním obličejů nebo naturalistickým pojetím svalnatého těla Krista (X. –
XIV. zastavení). Rovněž se na některých zastaveních (např. III., VII. zastavení)
vyskytují přilbice používané v 19. století. Ztvárněním nebe či města (XI. zastavení) se
blíží obrazům Stětí sv. Barbory či Navštívení Panny Marie. Obrazy jsou umístěny
v jednoduchých rámech s nástavcem v podobě listových věnců, v němž je umístěno
příslušné číslo zastavení. Nástavec pak akcentuje tlapatý kříž, jehož ramena jsou
zakončena koulemi. Plátna jsou v dolní části doplněna o nápis popisující děj daného
obrazu. Jako u většiny obrazů v kostele se ke Křížové cestě nezachovaly žádné archivní
prameny a navíc obrazy nejsou ani podepsány.
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U paty vítězného oblouku na epištolní straně kostela stojí křtitelnice s pozdně
rokokovým retabulem. Tumba s odznakem trinitářů, jejíž podstavec je ve spodní části
profilovaný, obsahuje měděnou křtící nádobu s jednoduchým víkem. Na mensu nasedá
retabulum orámované dvěma pilastry. Ty jsou postaveny na krycí desce postamentu, na
níž navazuje odstupňovaná patka pilastru, zakončeného kladím s profilovaným
architrávem a římsou. Prostor mezi dvěma pilastry je tvořen stěnou v podobě desky,
která je stejně jako pilastry a tumba malovaná iluzivním mramorem.
Oltářní kompozici zdobí bohatě zpracované řezbářské doplňky s náměty mušlí,
které nabírají podobu rokaje, uplatňující se zejména v masivních boltcích, přisedajících
z vnější strany k pilastrům. Vnitřní strana pilastrů je ozdobena zlaceným hřebínkem. I
samotné pohledové plochy pilastrů dekorují tyto prvky. Pod architrávem je navíc užit
motiv připomínající mušli. Samotnou římsu kladí korunují opět rokaje, které v této
podobě přebírají funkci konzolek pro personifikované postavy Víry (vlevo) a Naděje
(vpravo). Vrchol oltářní kompozice uzavírá řezbářsky ztvárněná koruna s červenou
výplní, výběžky listového tvaru a doplněná s množstvím řezbářsky provedených
drahých kamenů. Korunu akcentuje postava personifikované křesťanské Lásky.
Plastika Víry v silném kontrapostu vzhlíží k nebi a gestem pravé ruky nabízí
diváku svůj atribut - kalich s hostií. Víra má hlavu zahalenou do šátku a je oblečená do
šatů pravděpodobně s brněním na hrudi. Přes ramena má přehozen plášť, který je u
pravé kyčle zauzlován, vzniklý pruh látky pak kryje pokrčené pravé koleno. Traktování
drapérie je pojato v dosti zjednodušené formě oproti například postavám na protější
kazatelně. Snaha vtělit do drapérie život se projevuje nejvíce v poměrně ostře lámaných
záhybech pláště a rozevlátém šátku nad pravým ramenem. Naopak šaty spadají volně k
nohám, kde navíc odhalují špičky bot.
Personifikovaná Naděje, stojící opět v kontrapostu, pohledem a pravou rukou
směřuje k věřícím, přičemž levou rukou zlehka podpírá svůj atribut – kotvu. Dlouhé
hnědé vlasy, stažené zlatou čelenkou, se mírně vlní na ramena. Šaty má v pase stažené
pásem. Pod lokty přichycený plášť zakrývá celou dolní polovinu těla. Drapérie pláště
vytváří dvojici ostrých mísovitých záhybů pod levým loktem, naproti tomu pod pravým
loktem se snaží vykrajováním a prolamováním navodit dojem, že vlaje. Poměrně
nelogicky působí rozevlátá část pláště nad pravým hákem kotvy, protože jak naznačují
souběžné záhyby, měla by být spíše součástí pláště, než z něj vybočovat.
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Postava křesťanské Lásky opět v kontrapostu nabízí plamené srdce, přičemž
levou ruku má schovanou pod své svršky. Vzhledem ke svému umístění je tato plastika
pojata poněkud zkratkovitě. Například šat a plášť splývá do jedné hmoty, která je na
některých místech probírána do oblých záhybů (oblast pasu), jinde se zase jen mírně
vlní (oblast kolen).
Pro tyto tři personifikované Ctnosti je typické bohaté zlacení jejich rouch stejně
jako extaticky nepřítomné výrazy v jejich tvářích. Zvláštním znakem jsou také
charakteristické ruce, vzhledem k ostatním částem děla dosti velké. Formování postav je
orientováno hlavně na čelní pohled, v případě Lásky pak na podhled.
Pod korunou, kterou přidržují dva andílci, držící blíže neurčené spirálové
předměty, jsou zachycena modrá oblaka nebes, z nichž vystřelují paprsky božího světla.
Ty jsou doprovázeny vylétávající dvojicí okřídlených hlav andělíčků a dvojicí malých
sedících andílků na rokajové římsičce, z nichž andílek vpravo si hraje v pololehu se
svou bederní rouškou. Obličeje těchto postaviček působí naivně, místy až grotesktně,
díky celkovému zpracování hlav.
Pod obrazem sv. Salvátora pochoduje dvojice mužů, nesoucí sochor s
obrovským hroznem vína. Jedná se o námět ze Starého zákona, kdy Mojžíš vyslal dva
zvědy, aby prozkoumali kanaánskou zemi. Ti uřízli vinnou ratolest a přinesli ji na
sochoru. Jelikož je víno eucharistickým symbolem Kristovy krve, odráží se v této scéně
budoucí ukřižování Krista na kříži.172
Dvojice zvědů s knírky a esovitě prohnutými těly je zobrazena v momentu
pochodu. Zvěd v popředí se hlavou otáčí k věřícím, zatímco zvěd na konci sochoru je
zachycen s hlavou v profilu. Oba drží v levé ruce dlouhé kopí se střapcem, pouze u
zvěda v popředí došlo vlivem stáří k jeho zlomení pod zápěstím. Jakožto vojáci jsou
oblečeni ve zlaceném stejnokroji, sestávajícího z košile se zbrojí, sukně po kolena,
vysokých holínek a zvláštní přilbice s volutovými výběžky. Drapérie se vlní zvláště u
jejich sukní, a to především u zvěda na konci sochoru, kdy navozuje dojem pohybu a
proudícího větru rozevlátou drapérií v bederní části. U zvěda vepředu je sukně zvlněná
oproti druhému zvědu mírněji a evokuje klid, jakoby tento zvěd zastavil a ukazoval
hrozen věřícím, přičemž druhý zvěd teprve zastavoval.
Na retabulu křtitelnice jsou řezbářsky mistrně propracované rokajové doplňky,
které spolu s imitacemi drahých kamenů a bohatým zlacením akcentují skvostnou
172

Viz. Hall 1991, str. 482.
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úpravu nástavce, což odpovídá zálibě v honosné a efektní výzdobě pozdního rokoka.
Slabou stránkou však zůstává figurální výzdoba a její pojetí anatomie, např. ruce postav
Třech Ctností nebo ztvárnění hlav andílků.173 Nicméně i tak zůstává tento nástavec
kvalitní uměleckořemeslnou prací dosud neurčené dílny.
Na retabulu křtitelnice jsou umístěny dva obrazy - Křest Krista a portrét sv.
Salvátora. Křest Krista (olej na plátně) se řadí mezi jedny z nejlepších prací
olomouckého malíře Josefa Františka Pilze z 50. let 18. století. Na pozadí rokokově
ztvárněné krajiny s kopci a stromy se u vody odehrává lyricky laděná scéna křtu.
Kristus stojící po kotníky ve vodě a oblečen v bílé bederní roušce a červeném plášti,
který si přidržuje překříženýma rukama na hrudi, se pokorně sklání před Janem
Křtitelem. Ten ve svém esovitě prohnutém postoji drží v levé ruce jednoduchý rákosový
kříž se špatně čitelným nápisem na bílé pásce, na kterém by mělo být napsáno „Ecce
Agnus Dei“. Jeho prostý šat ze zvířecí srsti je stažen kolem boků koženým pásem,
červený plášť má pomocí řemenu s modrou sponou stažen přes rameno. Křest provádí
Jan s mírným nakloněním hlavy ke Kristu, kterého polévá vodou z bílé misky
za pomoci bílé holubice Ducha svatého vylétávající z mraků. Kristus a potažmo i celá
kompozice je osvětlená jasným rozptýleným světlem, které jen podtrhuje klidné vyznění
obrazu.174
V horní části oltáře je umístěn v masivním a bohatě zdobeném rámu se čtyřmi
schránkami s ostatky světců temně laděný barokní portrét Ježíše Krista (olej na
plátně). Autorem by měl být podle signování obrazu jistý „Car: Krenes“,175 o němž se
bohužel nepodařilo nic víc zjistit. Poprsí Ježíše oblečeného v hnědý šat s modrým
pláštěm přes pravé rameno je zachyceno na temném pozadí. Kristovy dlouhé vlasy
tmavé barvy, položené na pravém rameni, silně splývají s černým pozadím. Sinalý
obličej s tmavým plnovousem zaujme jednak výraznými nadočnicovými oblouky a
tmavýma očima, tak hlavně extaticky nepřítomným pohledem a tajuplným pousmáním.
U pravého obočí je patrný malý krvavý šrám.

173

Viz. Mehešová 1999b, str. 5.
Obrazem se zabýval Mlčák 1982, str. 73 – 74. Ikonografickým pramenem pak může být Royt 2007
nebo Hall 1991.
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Archiv Římskokatolického úřadu v Zašové, Pamětní kniha farního kostela v Zašové od roku 1953, str.
9.
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Zařazení námětu obrazu učinil jako první při své návštěvě kostela Navštívení
Panny Marie kapitulní vikář královehradecké diecéze Dr. Karel Jonáš 3. září 1976.176
Na základě jeho zjištění se jedná o kopii zázračného obrazu sv. Salvátora (olej na dřevě)
z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Tamní obraz pochází asi z doby kolem
roku 1600. Obličej Krista v tělových barvách a hnědým až místy světlehnědým
plnovousem, a stejně tak kolorovanými vlasy, které se na ramenou zakrucují v kudrliny,
se liší především kvalitou zpracování. Oproti zašovskému má sinalou pouze oblast krku
a hrudi, přičemž je jiná i barva jeho šatu, který je spíše šedomodrý. I samotný krvavý
šrám je poněkud výše. Zašovský Salvátor se odlišuje také pojetím stínu na krku, který je
tak navzdory předloze celý zahalen. Volnějším způsobem je pojatá i drapérie jak šatů,
kde tvoří jeden velký ohyb, tak pláště s poněkud ostřejšími záhyby než je tomu u
chrudimské předlohy. Rovněž proporcionální pojetí hlavy a ramen Krista v Zašové je
jiné.
Chrudimský Kristus (sv. Salvátor) se po morové epidemii 1679 – 1680 stal
významným protimorovým ochráncem, jelikož po slibu vykonání pouti k tomuto obrazu
v Chrudimi nezemřela ani jedna osoba. Další eskalaci kultu chrudimského Krista
přinesla morová epidemie v letech 1714 – 1715. Tehdy se k obrazu s přímluvou začala
obracet i moravská města, např. Moravská Třebová, Vyškov nebo Olomouc.177 První
zmínka o obraze v zašovském kostele Navštívení Panny Marie patrně pochází z oné
slavné konsekrace v roce 1742, kdy se v děkanských matrikách píše: „Lateralia habet
S[ancta] ex

parte
178

consecratum.“

Epistola

unum

in

Honorem

Salvatoris

J[esu]

C[hristi]

Pořízení obrazu je nejspíše spojeno se zmiňovanou morovou epidemií

1714 – 1715, ovšem díky absenci pramenných materiálů není možné zjistit, zda byl
pořízen v průběhu epidemie nebo až po jejím skončení jako ochrana proti moru. Je také
možné, že místní věřící vykonali pouť do daleké Chrudimi, kde se mohli inspirovat
v pořízení obrazu. Můžeme se rovněž domnívat, že obraz se do místního kostela dostal
ještě před rokem 1700, kdy vznikaly četné kopie uctívaného chrudimského obrazu.
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Archiv Římskokatolického úřadu v Zašové, Pamětní kniha farního kostela v Zašové od roku 1953, str.
155 – 156.
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Historií chrudimského sv. Salvátora se zabýval např. Panoch Pavel, Chrudimský Kristus a zázračné
souřadnice jeho barokní legendy, Theatrum historiae 5, Pardubice 2009 (dostupné např. zde:
http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/38283/1/PanochP_ChrudimskyKristus_2010.pdf), nahlíženo 10. 5.
2011. Okrajově i Royt 2007.
178
ZA Opava, pracoviště Olomouc, fond Arcibiskupská konzistoř, kniha č. 248, děkanská matrika
Valašské Meziříčí (1764), nestr.
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Na protější straně vítězného oblouku je umístěna dřevěná barokní kazatelna,
sestávající z řečniště a stříšky hruškovitého půdorysu. Přístup na řečniště zajišťují kryté
schody ze sakristie. Architektura kazatelny navozuje dojem mramoru, který je ztvárněn
pouze iluzivním způsobem. Podnož řečniště z mušle vynáší čtveřice rozvíjejících se
volut s listovým dekorem, připomínající rozvíjející se listoví kapradin. Prostor mezi
jednotlivými volutami vyplňují zlacené a detailně zpracované mušle. Rošt podlahy se
snaží zakrýt lišta s ornamentem listovce. Poprsnice řečniště je rámována profilovanými
římsami, které vytváří volný prostor ve střední části, jenž autor využil pro osazení soch
čtyř evangelistů a jednodušších rostlinných motivů.
Evangelisté jsou seskupeni do dvojic a umístěni na podstavcích na kanelovaných
volutových konzolách, z kterých vybíhá jednoduchý pilastr zakončený malou volutou.
Nalevo jsou umístěni nejstarší z nich, tedy Matouš a Marek. Oba jsou ztvárněni jako
starší muži s dlouhými šedými vlasy a vousy. Matouš v bílém šatu s modrým pláštěm se
zlatými lemy a výšivkami má u nohou hlavu člověka, která odkazuje na Kristův
rodokmen, jímž začíná jeho evangelium. Marek také v bílých šatech, ale červeném
plášti s obdobnými prvky, má u nohou hlavu lva, která je narážkou na začátek jeho
evangelia. Jejich společným atributem je kniha a brk, který se u Matouše nedochoval a u
Marka zřejmě nebyl ani realizován, vzhledem k pravé ruce přiložené k rameni. Červená
barva Markova pláště nejspíše jako symbol králů a vysokých duchovních představuje
jeho biskupské působení v Alexandrii. Napravo jsou pak zachyceni evangelisté Lukáš a
Jan mladistvého vzezření. Lukáši ve světle zeleném šatu s tmavě zeleným pláštěm,
ozdobeném zlatými květy a na lemu střídajícím se perlovcem a vejcovcem, leží u nohou
vůl. Janu, oblečenému v zelených šatech s růžovým pláštěm se zlatými výšivkami, stojí
u nohou černý orel, který k němu vzhlíží. Lukáš i Jan drží v rukou brk a rozevřenou
knihu jako symboly svých evangelií.
Figury evangelistů jsou určeny především pro čelní pohled, čemuž se podřizuje
kompozice jejich gest, směřujících do prostoru. Esovitě prohnuté postavy ve výrazných
kontrapostech, především u Jana a Matouše, vnáší do jednotlivých postav napětí a
dojem pohybu, který autor umocňuje rázně zvlněným pláštěm nad Janovým levým
kolenem. U postav Marka a Matouše je patrný naopak klid, který dotváří lehce zřasená
drapérie plášťů. Skupiny evangelistů k sobě naklání hlavy, Jan svým vehementním
záklonem téměř ztrácí rovnováhu, a navozují tak dojem konverzace, kterou akcentuje
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mimika plná mravokárnosti zachycená v jejich obličejích. Hlavy evangelistů zdobí
paprsčitá svatozář, kterou Matouš časem pozbyl.
Kapitolou samou o sobě je provedení zvířecích atributů evangelistů. Svým
pojetím působí dosti naivním dojmem, především u ztvárnění Markova lva a Lukášova
vola. Lev svým provedením připomíná spíše velblouda. Úplně postrádá svůj hlavní
majestátný prvek – hřívu. Vůl se zahnutými rohy a zašpičatělýma ušima, obdařen
zvláštním až poťouchlým úsměvem, působí poněkud legračně. Věrohodněji je zachycen
až kráčející orel evangelisty Jana, jenž k němu vzhlíží a spoluvytváří dojem pohybu.
Vstup na řečniště kazatelny je orámován modrým baldachýnem se zlacenými
lemy. V horní části je tato statická opona v několika místech stažena, což se odráží
ve zvlněné drapérii, která v partiích rohů nabývá ostřejšího zalamování. Baldachýn je
připevněn k stříšce kazatelny, jejíž strop zdobí stříbrná holubice Ducha svatého
vylétající z ostře stylizovaných paprsků na modrém pozadí ztvárňujícím nebe.
Stříšku s odstupňovaným architrávem, rostlinným dekorem zkrášlujícím kladí a
profilovanou římsou, pomáhají nést po stranách andělé. Ti jsou provedeni pro čelní
pohled, který se odráží pouze v jednom viditelném křídle. Těla andělů se stáčí do
spirály, přičemž se hlavy výrazně odklání od hmoty stříšky. Oba andělé mají podobným
způsobem překříženy nohy, lišící se jen v natočení chodidla nohy, která u pravého
anděla směřuje k severní zdi kostela a u levého anděla míří do lodi. I jejich gesta jsou
obdobná. V rukou, natočených do prostoru lodi, drží mušli, kterou anděl vlevo jakoby
vylévá a anděl vpravo nabízí.179 Andělé se od sebe výrazně odlišují jen barvou šatu, kdy
pravý z nich jej má šedomodrý a levý růžový. Drapérie šatů pravého anděla je bohatě
zřasena záhyby hlavně v oblasti břicha a nad stehny, kde přechází v rytmizované vlny.
Šat pravého anděla se řasí mírněji, zato vzniklé záhyby jsou poněkud ostřejší, a to
především nad koleny. U tohoto anděla stejně jako u druhého se šaty pod kolenem
rozevírají a přechází, na rozdíl od pravého z nich, do jakéhosi vlajícího zvlněného
ocásku.
Na stříšce samotné jsou na čtyřech volutách umístěni čtyři andělé, které do
dvojic seskupuje erb180 fundátora hr. ze Žerotína, posazený mezi nimi. Figury andělů
179

Zatím není jednoznačně určeno na co můžou odkazovat. Mušle byla odnepaměti symbolem poutníků,
proto se nabízí otázka, zda mušli je andělé nabízí poutníkům nebo odkazují na poutě trinitářů při sbírání
peněz na výkup otroků.
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Na modrém pozadí hermelínový plášť (líc zlatý, rub červený) s červeným kolčím štítem s černým
lvem vpravo kráčejícím po stříbrném trojvrší. Z turnajového helmu s černými přikrývadly vyrůstá na zlaté
obloučkové koruně lev jako na štítě.
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svým pojetím citují dvojici andělů, podpírajících stříšku a dvojici andělů nad hlavním
oltářem u obrazu Nejsvětější Trojice. Opakuje se jak zpracování tvaru těl a drapérie, tak
gesta odkazujících na Ježíše Krista. Gestikulací se odlišuje anděl v šedočerném šatu při
odstupňovaném architrávu polopilíře vítězného oblouku. Ten má levou ruku v lokti
ohnutou dolů rovnoběžně s pilířem, což ve výsledku evokuje dojem vykloubeného
předloktí.
Voluty s anděly v podstatě tvoří podpěrnou konstrukci, na níž jsou umístěny
stylizovaná nebesa, z kterých vyletuje dvojice okřídlených hlav andělíčků. Kazatelnu
akcentuje Ježíš Kristus, stojící v kontrapostu a s rozevřenou náručí. Hlava s paprsčitou
svatozáří, která není tak bohatá jako u evangelistů, vzhlíží k nebesům extatickým
pohledem, zachyceným ve vousaté tváři. Kristus je oblečen v šedomodrý šat se zlatými
lemy, přičemž přes něj má přehozen červený plášť se zlatými lemy a zlatou rubovou
stranou. Lehce zvlněný plášť vlaje za pravým bokem Krista, obtáčí hruď přes pravý
a levý loket ve formě zhuštěného pásu, odkud se stáčí na levé koleno, které celé
zahaluje. Díky kontrapostu, kterým se přenáší váha těla na pravou nohu, povoluje levou
nohu v koleni, čímž řasí a dynamizuje plášť. Traktace šatů vychází od pasu v podobě
dlouhých úzkých záhybů až na nebesa, kde se kroutí a láme.
Krista doprovází dvojice andílků, stojící v kontrapostu. Vpravo umístěného
andílka se sepjatýma rukama halí stříbrný plášť se zlatým dekorem, obtáčející bedra.
Levého pak bílo růžový plášť, jenž se rozevlátý odchyluje od jeho levého boku a vytváří
tak pocit proudícího větru. Důležité však je, že odkazuje knihou na Krista a zároveň
stojí na modré sféře, na níž má položenou levou nohu také Kristus. Těmito atributy pak
můžeme Ježíše Krista označit za Salvatora Mundi, tj. Spasitele světa.
Pramenné zmínky o kazatelně pochází až z roku 1783, kdy je zapsána ve výčtu
věcí v kostele při rušení trinitářského kláštera. V kostele však patrně stála už před jeho
konsekrací v roce 1742, což můžeme odvozovat jednak z chování trinitářů, kteří chtěli
mít vybavení interiérů dokončené před touto událostí, tak z řezbářsky provedené mušle
v podnoži řečniště, které jsou typickým ornamentem pro období 1730 – 1740.
Na sochařské výzdobě kazatelny se pravděpodobně podílela dosud neznámá
dílna, která provedla i dvojici andělů u obrazu Nejsvětější Trojice. Dokladem pro toto
tvrzení může být obdobný charakter zpracování drapérie, gestikulace postav či jejich
charakteristické natáčení hlav do protipohybu.
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Barokní celodřevěný, iluzivním mramorem malovaný oltář sv. Otýlie se nachází
na epištolní straně kostela Navštívení Panny Marie v Zašové. Před samotnou oltářní
architekturou jsou dva stupně, první kamenný a druhý dřevěný. Půdorys oltáře je
konkávní. Kamenná kvádrová mensa je kryta dřevěným antependiem se zlaceným
monogramem MARIA ve vyřezaném kruhu. Na ni navazuje dvoukřídlé dřevěné
retabulum se sloupy, pilastry a kladím. Na mense je postaven ještě malý pultík s dvěma
jehlancovými relikviáři s ostatky svatých.181 Mezi relikviáři a dvěma svícny je umístěn
bílý kříž s výjevem Ukřižování a v soklu s kartuší znázorňující Kristovo snímání
z kříže. Tento kříž podle farní pamětní knihy vyrobila firma Nedomová.182 Na
jednoduše prolomeném postamentu je nasazen sloup s jednoduchou zlacenou patkou na
plintu, dříkem bez kanelování a zlacenou kompozitní hlavicí. Sloup předstupuje před
pilastr, který je taktéž na podstavci, se zlacenou patkou na plintu, na dříku je zobrazen
zlacený řetěz ze svazků listů, který vede od zlacené kompozitní hlavice téměř až
k patce. Sloup střídá sdružený rohový pilastr se stejným motivem a zdobením.Na sloup
a pilastr nasedá třikrát odstupněný architráv s kladím, které je uzavřeno korunní
římsičkou. Obě křídla uzavírají dvě voluty, které nesou na své širší části andílky a
zužují se pod římsu, na jejímž konci jsou ještě dvě malé voluty. Římsu akcentuje trůnící
andělíček na volutovém podstavci. V prostřed retabula je ve zlaceném profilovaném
rámu s listovým motivem na vnitřní a vnější liště zasazen oltářní obraz, nad ním je ve
zlacené kartuši, připomínající rollwerk, sděleno zasvěcení oltáře sv. Otýlii.
Podle legend se Otýlie narodila kolem roku 662 jako slepá dcera alsaského
vévody Atticha. a jeho manželky Bereswinda. Attich očekával syna a zprávu o narození
děvčete, ke všemu ještě slepého, nesl velmi těžce. V návalu zlosti přikázal zatajit
novorozeně a začal myslet na jeho usmrcení. O jeho úmyslech se naštěstí dozvěděla
Beresinta, která svěřila dítě komorné. Komorná s dítětem odešla na venkov, kde se brzy
začalo povídat o slepém dítěti a jeho původu. Beresinta poté rozkázala, aby dítě bylo
odneseno do kláštera Baume – les – Damnes, kde vykonávala funkci abatyše její teta.
Na základě snu se vypravil pokřtít Otýlii řezenský biskup sv. Erhard. Během jeho křtu
dívka zázračně nabyla zraku. Po několika letech života v klášteře se Otýlie rozhodla
mimo jiné i na základě dopisů, které si psala se svým bratrem Hugem, navštívit své
rodiče na hradě Hohenburgu. Otec byl jejím příjezdem tak rozzloben, že holí ubil
181
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Obdobné barokní relikviáře jsou např. v kostele sv. Anny v Holešově.
Archiv Římskokatolického úřadu v Zašové, Pamětní kniha farnosti Zašovské od roku 1902, nestr.
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k smrti svého jediného syna Huga. Otýlie musela před řádícím otcem uprchnout do skal,
přičemž se jí otevřela na poslední chvíli jeskyně, do které se ukryla. Padající kameny
zranily a zastavily jejího otce v dalším pronásledování. Tyto události se podepsaly na
jeho vztahu k dceři. Za několik let nato onemocněl a jako výraz usmíření nabídl Otýlii
hrad Hohenburg (dnes Odilienberg), kde kolem roku 690 založila ženský klášter
s řeholními pravidly sv. Benedikta. Stala se jeho první představenou a v tomto klášteře
také zemřela.183
Ústřední postavou rozměrného plátna je frontálně orientovaná postava sv. Otýlie
v prosebném pokleku na stupni před oltářem, se sepjatýma rukama u hrudi, oblečena
v řádové roucho benediktínek, tj. v černém hábitu s černým pláštěm a přes hlavu
přehozeným černým závojem s bílým rubem, pod kterým má bílý šátek. Nad hlavou
nakloněnou na pravé rameno má půlkruhovou prstencovou svatozář. Na stupni se
nachází oltář, jehož mensa je krytá červeným antependiem se širokými zlatými lemy
v podobě ubrusu. Na něm je otevřená kniha. Na podstavci před oltářem je umístěna
kniha ve zlatých deskách, svícen a krucifix na bílém ubrousku. Na oltářním obraze pod
repusoárovým baldachýnem je ztvárněna Panna Marie s Ježíškem v náručí, kteří se od
sebe mírně odklánějí. Madona je oblečena do bílých šatů s modrým pláštěm, v levé ruce
drží žezlo a v pravé malého Ježíška. Ten je zahalen kolem pasu prostou bílou rouškou a
na kolenou má položenou černou kouli. Jak Panna Marie, tak Ježíšek svými pohledy
komunikují s orodující Otýlií, kterou na oltář odkazuje za jejím pravým ramenem
pozdviženou pravicí polopostava putta a zároveň k ní obrací svůj pohled. Postavy, které
odkazují Otýlii na Madonu s dítkem, doplňuje v horní části na mračnech sedící Kristus,
který v levé ruce nese kříž a pravou ukazuje na Pannu Marii. U Otýliiných nohou sedí
repusoárová postava andílka. Ten vzhlíží k Otýlii a pravou rukou ukazuje na knihu,
položenou na bílým pláštěm zahalených stehnech, s dvěma otevřenýma očima. Levou
ruku s rozevřenou dlaní má pak mírně pozvednutou a své nohy má položené na černé
kouli, kterou doplňuje motiv věnce s květy rostlin.
Za zády sv. Otýlie se odehrává v kostele, soudě tak podle pilířů s profilovanými
římsami vynášejících klenbu, lunetovými okny a na stupni stojící křtitelnicí
s kuželovitou nohou na podstavci, klíčový moment jejího života – křest. Sv. Otýlii
v zavinovačce drží její matka Beresinta v náručí. Beresinta je oblečena v nadýchaných
183

Více o životě světice např. Ekert 1899, str. 729 – 735 nebo Klocová Andrea: Kaple sv. Otýlie ve
Vyškově. Malířská a štuková výzdoba, bakalářská práce, Brno, 2007, str. 6 – 9 (dostupná na
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růžových šatech, které doplňuje bílý závoj zapletený do drdolu jejích světlých vlasů.
Rukáv pravé ruky je u loktu ozdoben zlatým knoflíkem. Beresinta s údivem vzhlíží na
obřad konajícího biskupa, sv. Erharda, který mírně skloněn žehná pravou rukou sv.
Otýlii. Levicí drží biskupskou berlu a je oblečen v albu a zlatý pluvíál se zlatou mitrou
na hlavě. Za ním stojí Otýliin otec Attich, který akt sleduje přes rameno biskupa sv.
Erharda a je oblečen nejspíše ve žlutou košili s bílým vysokým límcem s knoflíky.
Vpravo od Bereswindy stojí patrně ona komorná, která měla Otýlii určitou dobu na
starost. Průběhu křtu přihlíží s pokorou ve tváři nakloněnou na pravé rameno a
překříženýma rukama na hrudi. Na sobě má patrně bílé šaty s růžovým pláštěm. Za ní
pak stojí neznámá postava se svíčkou, z které vidíme jen hlavu. Celá scéna je navíc
jakoby symbolicky oddělena od hlavního námětu orodující sv. Otýlie balustrádou
ukončenou sloupkem s koulí. Balustráda není dotažena až na okraj scény a je tak
ponechán prostor k vzájemnému souznění a návaznosti obou scén z Otýliina života.
Symbolika obrazu se line v několika rovinách. Např. její roucho benediktinek,
v němž je oblečena, odkazuje na klášter, který založila na Odilienbergu a v kterém
uplatnila řádová statuta sv. Benedikta. Na zakladatelku kláštera odkazuje patrně i kniha,
kterou má rozevřenou na mense oltáře s obrazem Madony s Ježíškem. Tento obraz by
mohl být aluzí uctívaného milostného obrazu Panny Marie Zašovské, umístěného na
hlavním oltáři. Postavy - malý putto za Otýliiny zádi či Kristus na nebesích – v podstatě
mohou odkazovat na koho se má se svými motlitbami obrátit, což může být i signálem
pro věřící. Koule na klíně Ježíše na obraze oltáře může být chápána dvěma způsoby,
buď jako narážka na Krista coby Salvatora Mundi anebo spolu s koulí ve spodní částí
výjevu a květinovým věncem představují součást zátiší. Andílek s nohama na kouli u
Otýliiných nohou nese její hlavní atribut, a to rozevřenou knihu s otevřenýma očima,
které symbolizují její nabytí zraku při křtu.184 V scéně křtu na našem oltářním plátně je
kromě samotného aktu a přihlížejících nosným prvkem světlo, které jako symbol
Božské přítomnosti proniká lunetovým oknem kostela. Postava se svíčkou, stojící za
komornou, může být personifikovanou Vírou, která mívá mezi atributy i křtitelnici.
Umístění otce až za biskupa Erharda taky není samo sebou. Autor obrazu tím naznačuje
jeho odmítavý postoj vůči dceři.
Z ikonologického hlediska bývá Otýlie často znázorněna v podobě světice
s atributy. Mezi nejčastější zobrazení ze života patří její křest. Je zachycen např. na
184
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fresce Jonase Drentwetta v kapli sv. Otýlie ve Vyškově (1692), která se liší od našeho
oltáře počtem postav a věkem sv. Otýlie, kdy je zobrazena jako mladá dívka. Autor
zašovského obrazu přidává onu postavu Víry se svíčkou, kterou téměř není vidět. Na
základě této skutečnosti je možné se domnívat, že se malíř patrně mohl inspirovat touto
freskovou výzdobou. Zobrazení klečící Otýlie před oltářem je známé např. z dřevořezby
kolem roku 1450 (Mnichov, Státní sbírka rytin) nebo z oltářního křídla ve švýcarském
farním kostele v Kerns kolem roku 1500 (Saren, Vlastivědné muzeum). Ikonologickým
programem obou těchto ztvárnění je vysvobození otce Adalrika z očistce, který je u
dřevořezby připodobněn k dračí tlamě a v případě oltářního křídla je zobrazen obdélnou
dírou s plameny, přičemž otce Adalrika v obou případech vytahuje anděl.185 Tento
program však v Zašové zůstává v oproštěné formě, kdy je před oltářem pouze
samotná Otýlie. Touto svou vlastní invencí autor rozšířil ikonografii sv. Otýlie a
vytvořil plátno s jedinečným námětem.
O historii oltáře, potažmo samotného obrazu, víme málo. V podstatě je
zmiňován jen v souvislosti s konsekrací kostela v roce 1742. Místa zasvěcené sv. Otýlii
byla často spojována s léčivými prameny, což souvisí s úctou k této světici.186 Možná
proto byla motivem pořízení tohoto obrazu do kostela Navštívení Panny Marie nedaleká
studánka ve Stračce, jejíž voda je považována za léčivou. Nápad zasvětit oltář sv. Otýlii
patrně pochází od trinitářů, kteří se s kultem této světice mohli setkat, když konali ony
pověstné sbírky na vykupování zajatců. Nejspíše si uvědomili souvislost mezi
zázračnými uzdraveními a místní studánkou, kterou po svém příchodu do Zašové začali
upravovat a od pořízení oltáře se sv. Otýlií si slibovali hojnější účast věřících.
Míst věnovaných sv. Otýlii u nás není mnoho. Jí zasvěcené kaple jsou např.
v Čechůvkách (z roku 1721 – 1722) u Prostějova, Boskovicích, Vyškově nebo Českých
Budějovicích. Společně se sv. Erhardem má kapli v katedrále sv. Víta, kde je jako
relikvie chována její paže, kterou získal Karel IV. Z konce 19. století pak pochází
kaplička na Staroměstské ulici ve Frýdku – Místku.187 Na oltářích se vyskytuje mimo
Zašovou také v kostele Navštívení Panny Marie v Jakartovicích – Deštné.
Protějškovým barokním oltářem na evangelijní straně je oltář s nápisem v kartuši
Všichni sv. Boží or[odujte] za nás. Jeho architektura se liší od oltáře sv. Otýlie pouze
185
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zkratkou IHS (Iesus Hominum Salvator – Ježíš, spasitel lidí) na antependiu, rozdílným
námětem oltářního obrazu, relikviáři188 a postoji vrcholového andílka. Ten je ztvárněn
zrcadlově obráceně jako jeho protějšek na oltáři sv. Otýlie, přičemž navíc zaklání mírně
hlavu. Trojice andílků na obou oltářích mají zlacená křídla a šedý plášť přehozený
zpoza zad přes stehna. V obou případech je užito stejných odkazujících gest. Provedení
této šestice oltářních andílků se typologicky nápadně shoduje s anděly na kazatelně. Je
tedy možné, že díla zhotovila stejná, zatím blíže neurčená dílna.189
Výjev Všech svatých (olej na plátně) je sestaven stupňovitě podle vertikální osy.
Ve výjevu s velkým množstvím postav světců v zástupech hraje klíčovou roli Panna
Marie s Ježíškem. Na symbolickém trůnu z oblak, umístěném na třech viditelných
stupních, sedí Panna Marie a rukama zlehka přidržuje na klíně stojícího Ježíška,
zahaleného bílou rouškou, která se kolem ovinutého pravého stehna dále rozevlává za
zády. Ježíšek přebírá lilii (symbol čistoty a atribut Panny Marie) od sv. Josefa pravou
rukou, přičemž k němu naklání hlavu a navazuje oční kontakt, zároveň se drží levou
rukou ramene Panny Marie, aby nespadl. Panna Marie ztvárněná v podobě Immaculaty
levou nohou rozmačkává hlavu hada svíjejícího se kolem sféry, přičemž má pravou
nohu položenou na bílém srpku měsíce, jakožto symbolu její čistoty. Je oblečena
v světle bílé šaty s červenou halenkou a modrým pláštěm, který má přehozen přes nohy.
Její delší vlasy jsou světlé až bílé a svým pohledem směřuje k věřícím. Hlavu jí
doplňuje paprskovitá svatozář stejně jako Ježíškovi. Nad nimi pak z rozestoupených
bouřkových mraků vylétá holubice Ducha svatého, kterou doprovází s rozpaženýma
rukama a s žezlem v levé z nich korunovaná polopostava Boha Otce v bílém šatu a se
zlatým pláštěm. Tato kompozice patrně symbolizuje zároveň i Nejsvětější Trojici.
Z postav svatých se podařilo určit v levé části obrazu sv. Josefa v hnědém plášti,
který si přidržuje levou rukou a pravou předává lilii Ježíškovi. Za ním stojí trojice
neznámých postav. Pod Josefem si levicí opírá kříž o pravé rameno postava mladého
muže bez vousů s krátkými vlasy v hnědém plášti, přičemž se levou ruku lehce dotýká
hrudníku a spolu s postavou v bílém plášti za ním tvoří neznámou dvojici. Panně Marii
podává klečící postava Kašpara, oděného v hnědý šat s bílým pláštěm a hnědou
frygickou čapkou na hlavě, málo viditelný zlatý řetízek. Vlevo od Kašpara stojí a
pohledem ven z obrazu se dívá patrně postava nejmladšího z mudrců Melichara s
188

Jsou zakončeny z plechu vytvořenými slunečními paprsky s křížem a s obrázkem Nejsvětější Trojice
uprostřed. Svým pojetím připomínají sluneční monstranci.
189
Obdobný názor sdílí i Mehešová 1999a, str. 5.
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dlouhými hnědými vlasy a pravou rukou na prsou. Je oděn v červené tóze se žlutými
nárameníky na bílé látce a na hlavě má bílý turban se sponou a zelenobílým perem. Pod
Kašparem vlevo stojí polopostava Baltazara. Jeho vzezření je stejné jako u Kašpara.
Vedle Baltazara vpravo se pravou rukou opírá o harfu k poměru ostatních postav
poněkud naddimenzovaný král David v modrém šatu a bíločerveném hermelínovém
plášti. V pravé ruce lehce svírá žezlo, na hrudi má dva zlaté řetězy s medailonem na
spodním z nich. Jeho korunovaná hlava s dlouhými kadeřemi, které se na ramenou
kroutí, je zachycena v profilu stejně jako u Kašpara s Baltazarem.
V pravé

části

oltářního

plátna

jsou

svatí

ztvárněni

téměř

výhradně

v polopostavách. Vpravo od Panny Marie se sklání postava zahalená v šedobílé kutně
s holí a sepjatýma rukama před bradou s bílým vousem. Mohlo by se snad jednat o
Antonína Velikého. Vedle něj stojí dvojice muže a ženy s dítětem v náručí. Tímto
párem by snad mohli být rodiče Panny Marie – Jáchym a Anna. Jáchym v modré košili
s šedobílým pláštěm a turbanem na hlavě se naklání ke své ženě a ukazuje oběma
rukama na Pannu Marii s Ježíškem. Anna ve žlutých šatech s bílými rukávy se naklání
k Jáchymovi. Anna drží v náručí malé dítě, zahalené jen bílou rouškou v oblasti břicha.
Toto dítko ukazuje pravicí směrem k Panně Marii. Snad se jedná o malou Pannu Marii,
která by mohla sloužit jako atribut této dvojici. Pod nimi pak stojí neurčená postava
biskupa se zlatou mitrou na hlavě, bílým plnovousem a vráskami na čele. V kontextu
s následující postavou Alžběty by se mohlo jednat o Zachariáše, jejího manžela. Alžběta
je výraznou postavou v bílých šatech a bílém čepci. V náručí ukazuje robustní dítě Jana Křtitele - které je symbolicky zahaleno bílou rouškou obtočenou kolem pravého
stehna. V rukou drží a jakoby triumfálně ukazuje jednoduchým rákosovým křížem
s páskou s nápisem „Eccce Agnus Dei“ (Hle, beránek Boží!). Jako jediný, vyjma Panny
Marie a Ježíška, má nad hlavou svatozář. Pod nimi stojí zatím blíže neurčená ženská
postava se sepjatýma rukama a doprava nakloněnou hlavou se smutným výrazem ve
tváři. Její oděv je tvořen modrým pláštěm s kapucí, pod kterou má patrně bílý závoj a
modré šaty s bílým límečkem. V samém dolním rohu pak klečí mužská postava
v hnědém plášti se sepjatýma rukama a holí opřenou o levé rameno. Pohledem v obličeji
s bílým plnovousem a šedivými zvlněnými vlasy rozčísnutými uprostřed pěšinkou,
směřuje k dítěti - Janu Křtiteli. Patrně by se mohlo jednat o Jakuba Většího.
Vedle krále Davida ve spodní části plátna se dívají směrem k věřícím dvě
urozené postavy. Na kamenech sedící korpulentní muž s plnovousem a hlavou
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nakloněnou doprava se zarmouceným výrazem. U pravé nohy má při běžném pohledu
téměř neviditelnou zlatou nádobu se žhavými uhlíky, z nichž se kouří. Je oblečen v bílé
košili s knoflíky, kterou má staženou žlutým pásem. Přes košili má oblečenu vestu
z kožešiny s hnědými krátkými rukávy. Nohy mu kryje hnědý plášť. Na hlavě má
bohatými záhyby traktovaný turban se zlatou sponou s modrým kamenem. Levicí, jejíž
dlaň je natočena nahoru, nataženým ukazováčkem a prostředníčkem ukazuje na Jakuba
Většího. Pravou rukou lehce svírá levou ruku mladé dívky s dlouhými hnědými vlasy,
která se opírá o jeho levé stehno a bok. Ta je díky tomu v mírném předklonu, což se
snaží vyrovnat nakloněním hlavy na levé rameno. V obličeji má opět zádumčivý výraz.
Je oblečena v hnědých šatech, stažených šňůrou, a v bílé košilce s ozdobou stahující
rukáv nad loktem a s hnědými nárameníky. Děvče si pravou rukou lehounce přidržuje
přes rameno šňůru, kterou má svázánu otýpku dřeva. Mohlo by se tedy jednat o Anežku,
která měla být upálena ve třinácti letech a někdy bývá zobrazována, jak stojí na
uhašených otýpkách. Nad ní pak v profilu stojí vzpřímená postava neznámého biskupa.
Na hlavě s plnovousem má mitru a je oblečen v rozevlátý bílý pluviál s ornamenty a
zlatými lemy, pod kterým jde vidět rocheta. Pluviál je pod lopatkami zarolován, díky
čemuž lze vidět zřejmě mozzetu se stříbrným střapcem na zlaté šňůře na levém rameni.
Další stříbrný střapec je na pravém boku pod zarolovaným pluviálem. Biskup
rozpaženýma rukama drží řetízek kadidelnice, s kterou mává směrem k Panně Marii.
Z kadidelnice stoupá kouř symbolizující motlitby stoupající k nebesům. Na stupni pod
Pannou Marií klečí v podobě oranta neznámá postava v hnědém plášti s kapucí a
zelených šatech. 190
Identifikace

postav

na

plátně

byla

ztížena

především

absencí

charakterističtějších atributů jednotlivých světců. Tyto nedostatky mohou být dány
osobou autora, který byl patrně v těchto záležitostech nedostatečně zasvěcen. Tomu by
nasvědčovalo i užívání přibližně jen třech obličejových typů postav, které obměňuje
pouze tím, že přidává vousy nebo dlouhé vlasy, potažmo hlavy zakryje kapucí.
Obdobné je to i se spíše jednoduchým plošným traktováním drapérie. Podobné prvky se
objevují i na protějším plátně se sv. Otýlií, kdy autor191 jejího obrazu užívá totožné
obličejové typy nebo postavy putti, které se shodují např. s dítkem Jana Křtitele na
190

Hlavní pomůckou při určování svatých byl Hall 1991 viz. jejich příslušná hesla.
Podle Lužného 2007, str. 16 byl autorem některý z trinitářských řeholníků. Jediným doloženým
umělcem působícím v Zašové byl fr. Victor. Pokud by jím opravdu byl on, bylo by možné mu připsat i
oltářní obraz Všech svatých na protějším oltáři, především díky obdobným typům postav a tváří.
191
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obraze Všech svatých. Z toho by se dalo usuzovat, že autorem pláten je jeden a ten
samý člověk. Nicméně zůstává i po mnoha komparacích s obrazy, jejichž autory známe,
neznámý.
Na polopilíři na epištolní straně při bočním vstupu do kostela je na konsole
umístěna sádrová socha sv. Josefa s malým Kristem. Plastika byla darována v roce
1916 paní Krejčíříkovou z Přerova. Původně byla umístěna na oltáři sv. Otýlie, kde se
dočkala slavnostního požehnání 27. srpna toho roku od faráře Josefa Stančáka.192
Sv. Josef je oblečen ve fialových šatech , přes které má přehozen zlatý plášť
lemovaný květinovým vzorem. Nad hlavou s tmavými vlasy a plnovousem má
jednoduchou kruhovou svatozář. V pravé ruce drží rozkvetlou hůl, což odkazuje na
znamení z nebe, kdy mu jako jedinému z nápadníků Panny Marie vykvetl prut
v jeruzalémském chrámu, kam jej měli donést veleknězi. Jelikož má prut květy lilie,
kloubí se v něm i symbolika Josefovy čistoty. Levou rukou tiskne dítě Ježíše se zlatými
vlasy v bílém šatu se zlatými lemy, jehož rub je zelený, čímž odkazuje na věčný život.
Ježíšek pozdviženou pravou rukou žehná věřícím a zároveň levou rukou ukazuje na
rudé srdce na jeho hrudi, kterým odkazuje na křesťanskou lásku, na rozdíl od sv. Josefa
s nepřítomným pohledem, Ježíšek sklání hlavu k věřícím.193
Na protějším polopilíři je na konzole umístěna194 sádrová figura Božského
Srdce Páně. Poprvé je zmiňována v roce 1928 při příležitosti návštěvy vdp. prof. Dr.
Josefa Čiháka.
Kristus, vykračující pravou nohou, je oblečen v bílé šaty s červeným pláštěm,
lemovaným zlatým ornamentem, se zeleným rubem. Pravou ruku ukazuje věřícím a
přitom prsty levé ruky klade na rudé srdce s trnovou korunou a svatozáří. Na rukou jsou
pak patrné rány po ukřižování.
Oltář sv. Jana Nepomuckého na epištolní straně lodi kostela pochází z roku
1887, kdy jej nechal nově zbudovat místní farář Josef Odstrčil. Tomuto oltáři
předcházel barokní oltář sv. Jana Napomuckého, k němuž byla zřízena fundace již 24.
září 1734 Františkem Geisteigerem z Gasthoffenu.195 Naposledy je původní oltář
zmiňován při slavnostní konsekraci v roce 1742.
192

Uvádí Archiv Římskokatolického úřadu v Zašové, Pamětní kniha farnosti Zašovské od roku 1902, str.
71.
193
Viz. Hall 1991, str. 203 – 204.
194
Autorem konzol soch Božského Srdce Páně a sv. Josefa byl olomoucký sochař Josef Hladík, který si
za ně účtoval 1 710 korun.
195
MZA Brno, fond Trinitáři Zašová E 65, sig. 13,inv. č. 1035. Také Šigut 1942, str. 44.

69

Neoslohová oltářní architektura se skládá z menzy a portálového retabula s
nikou světce na soklu, který je navíc osazen párem klečících andělů adorantů po
stranách od „Hladíka z Olomouce.“196 Oltáři obdélného půdorysu předchází dva stupně,
přičemž na horním z nich je postavena hranolová mensa, krytá antependiem s trojicí
rytmicky odstupněných polosloupů s patkami (s oblouny a výžlabky) na plintech a
kompozitními hlavicemi, která předstupuje před hmotu retabula. Prostor mezi
polosloupy je vyplněn dvojicí řeckých křížů v podobě sloupů,197 položených na kruzích
se stylizovanými listy. Podstava retabula je ve spodní části doplněna v nároží o sloupy
obdobného typu. Výplň boků postamentu oltářního nástavce je tvořena rostlinnými
motivy. Rostlinný motiv obdobně zkrášluje i ústupkové pilastry s profilovanou římsou,
které následně vynášejí ústupkový portál s dvojicí polosloupů na plintech, jež jsou v
polovině svých dříků rozděleny prstencem. Vnitřní polosloupy s krycí deskou vynáší
archivoltu v podobě věnce. Pár průčelních polosloupů vynáší arkádu s akanty ve
cviklech, v jejichž horní části pod římsou, která tuto arkádu rámuje, je v kruhu umístěn
symbol Nejsvětější Trojice v podobě průniku třech kruhů. Tento prostor vytváří niku
orámovanou dvojicí polosloupů na postamentech s kompozitními hlavicemi, které
vynáší přizpůsobený prvek kružby. Na římsu s listovým ornamentem nasedá atikový štít
s dvěmi poupaty a latinským křížem s jetelovitě zakončenými rameny uprostřed.
V nice je na postamentu postavena socha sv. Jana Nepomuckého v mírném
kontrapostu. Světec s hnědými vlasy a plnovousem je zachycen ve svém klasickém
pojetí, tedy stojící s černým biretem na hlavě a svatozáří s pěti hvězdama. Je oblečen v
kanovnickém rouchu, tj. v černé sutaně a bílé komži se štolou. V pravé ruce drží
krucifix a v levé palmovou ratolest jako symbol mučednické smrti.198
Ve výklenku, vytvořeném ústupkovými pilastry, se nachází relikviář v podobě
kapličky na soklu. Jejímu průčelí dominují zlacená dvířka, rámována dvěma polosloupy
s patkou a kompozitní hlavicí v nároží, které vynáší na krycí desce archivoltu zdobenou
uvnitř rostlinným motivem a po jejím vnějším obvodu hřebínkem se stylizovanou lilií, s
uprostřed postaveným křížem s rameny zdobenými jetelovými lístky. Zlacená dvířka
dekoruje rytý jetelový kříž, doplněn listovým motivem. Na kříží je pak přibit krvácející
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Uvádí Archiv Římskokatolického úřadu v Zašové, Pamětní kniha farnosti Zašovské od roku 1902,
nestr.
197
Patrně odkazují na Janovu pevnost v udržení zpovědního tajemství.
198
Podle legendy odmítl vyzradit králi Václavu IV. zpovědní tajemství jeho manželky, proto byl zatčen a
mučen a následně svržen z Karlova mostu do Vltavy, kde utonul.
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Kristus s bílou bederní rouškou s modrým lemem a ve vrcholu svislého břevna tabulka s
nápisem I.N.R.I. (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Ježíš Nazaretský, král židovský)
Na evangelijní straně je umístěn také neoslohový oltář sv. Kříže. Nynější oltář
s Ukřižovaným nechal zhotovit farář František Svoboda během svého působení
v Zašové v letech 1863 – 1873. Vzhledem k tomu, že kostel v roce 1871 vyhořel, je
pravděpodobné, že byl oltář pořízen až po této události, tedy v letech 1872 – 1873. Jisté
však je, že v roce 1909 již stál, protože jej obnovil farář Jan Jandásek. Do tohoto roku je
možné klást i pořízení postav Máří Magdalény a dvojice andělů.
Neorenesanční oltář se skládá z tumby a nástavce s Ukřižovaným Kristem
v podobě edikuly, na jejíž stříšce sedí pár andílků s nástroji Kristova umučení. Na
tumbě ve tvaru ozdobné rakve s řeckým křížem se svatozáři uprostřed je položena
mensa. Retabulum v podobě edikuly tvoří dva sloupy na postamentech a jednoduché
kladí s profilovanou římsou, která vytváří stříšku. Sloupy na plintech s patkou, tvořenou
oblounem a výžlabkem, mají prostý dřík s kompozitními hlavicemi a abakem. Cvikly
kladí jsou zdobeny jednoduchými ornamentálními motivy. Na okrajích římsy kladí
zdobené vejcovcem sedí dva andělé. Levý anděl drží kleště a kopí. Pravý pak drží hůl
s houbou, v druhé ruce rovněž držel nějaký nástroj, ten se však nedochoval. Na špici
stříšky je umístěn latinský kříž s rameny zakončenými jetelovitými listy. Kladí je
z vnitřní strany doplněno kazetováním se stylizovanými květy na modrém pozadí. Ve
vzniklém prostoru orámovaném edikulou je na obraze, ztvárňující horský masiv za
Golgotou, postaven na profilované římsičce s čabrakoými střapci kříž s ukřižovaným
Kristem. Ve vrcholu rámu obrazu je pak v kartuši napsáno „Altare privilegiatum“. U
paty kříže klečí v profilu Máří Magdaléna v modrých šatech a krémovém plášti, levou
rukou objímá kříž a líbá Kristovy chodidla. U paty kříže je rovněž položena nádoba,
patrně kalich na zachycení Kristovy krve.
Oltáři dominuje nadživotní socha Ukřižovaného Krista (lipové dřevo, výška 205
cm, rozpětí rukou 190cm, hloubka 43 cm). Kristus je zpracován i v zádových partiích,
kde se nejlépe dochovala původní polychromie, tedy medově hnědý inkarnát, který
doprovází silné krvácející rány pod trnovou korunou.199
Kristovy ruce jsou upažené v pravém úhlu a jeho nohy jsou překříženy
klasickým způsobem pravá přes levou, a v nártu probité. Štíhlé tělo Krista je při bočním
199

Na základě restaurování korpusu Ukřižovaného ze Zašové vznikla publikace Ukřižovaný ze Zašové.
Restaurování 2003 – 2007 od Ondřej Jakubce (ed.), vydaná v Olomouci v roce 2008, na jejímž základě
bylo čerpáno především z příspěvků Michaely Ottové v tomto katalogu.
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pohledu propnuté, ale nejeví známky křeče. Nepříliš svalnaté tělo je strnulé, což je
patrné i na hlavě skloněné k pravému rameni, téměř až k hrudi. Vlasy Krista na jeho šíji
jsou řezány v rovných pramenech. Na hlavě má položenou trnovou korunu, spletenou
z větviček hlohu, která se opírá o nadočnicové oblouky a uši. Tvář trojúhelníkového
typu vévodí zmiňované nadočnicové oblouky, dlouhý ostrý nos a otevřená ústa.
Plnovous je kratší, pod bradou pak rozčísnutý, s řezanými pramínky, zakončenými
drobnými závity.200
Hmota těla je opracována schematicky. Hrudník s naznačenými žebry se k pasu
zužuje. Na rukou jsou patrné výrazné ramenní klouby a svaly. Díky restaurátorskému
zásahu, při kterém byl korpus Krista snesen z kříže, bylo možné pozorovat „vyvýšení
levého ramenního kloubu, které ukazuje, že výška obou upažených rukou není totožná,
naopak, že každá ruka je upažena do jiné výšky a celé tělo klesá k pravé straně.“201
Štíhlé nohy s výrazným lýtkovým svalstvem se nedotýkají koleny.
Schematicky je pojata rovněž svalová hmota, která je nejlépe zachycena na
rukou a nohou. Napětí akcentují vystupující žíly a krev vytékající z ran. Expresívní
strnulost Krista podtrhují také šrámy na kolenou a plastické žíly na nohou s napnutými
prsty. Harmonii subtilního těla narušují poměrně velké hýždě s drapérií, která je složitě
proplétaná a je pojata poměrně dekorativním způsobem, což značí, že jí byla věnována
značná pozornost, a to především v proporcích . Horní polovina těla by se do dolních
končetin vešla téměř dvakrát, proto bylo věnováno zpracování drapérie značná
pozornost. Perizonium vytváří srdčitý útvar. Pod bedry je podvinuta rouška, která „na
pravém boku spadá v kratší cíp, vedený vodorovně z levé strany před tělem. Cíp druhý
je taktéž na pravém boku vytažen nad vertikálně vedenou roušku a znovu pod ni
podvlečen (v podstatě na uzel), čímž vytváří prověšený srdčitý útvar. Na levém boku je
opět podvlečen za vodorovný pruh látky a ukončen cípem spadajícím k levému
koleni.“202 Šedá rouška se zlatým lemem byla řasena horizontálními záhyby i v zadní
partii beder, byla však seříznuta kvůli druhotnému umístění na kříž.
Z drapérie čiší jednoduchost, zprostředkovaná uvolněným uzlem vytvářejícím
srdčitý motiv. Z perizonia vyzařuje látkovost, čemuž napomáhají především krátké
záhyby před tělem a spadající cípy roušky.
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Ztvárnění zašovského Krista má řadu specifik. Především jde o použití hlohu na
trnovou korunu, medově hnědé polychromie, která má navodit dojem napnuté kůže či
skládání drapérie roušky, evokující skutečnou látku. Dalším specifikem je pak samo
pověšení na kříž ve tvaru „T“ doprovázené potoky krve, vytékající z ran. Tyto motivy
patrně souvisí s pozdně středověkou pašijovou literaturou, zejména s dílem sv. Bernarda
z Clairvoux. Na základě těchto spisů byla snaha vnášet do soch realismus, pro větší
citové vyznění díla. Docházelo tak např. k použití pravé trnové koruny nebo vlasů.
Bederní rouška měla vyzvednout kvalitu látky, proto někdy docházelo k použití látky
skutečné a v některých případech se socha potahovala i pravou kůží jen proto, aby došlo
ke zpřítomnění ukřižování, pro větší náboženský efekt. Napnutí těla do písmene „T“
vychází z díla Tomáše Kempenského (Meditatio de incarnatione Christi), v kterém
píše, že tělo Kristovo bylo na kříži nataženo jako kůže na bubnu. Metafory rovněž
přirovnávají jeho tělo k napnuté tětivě či struně harfy. Zašovský Kristus se těmto
přirovnáním blíží natažením paží, které pak překonávají vlastní tíhu trupu. Napnutí ve
vodorovném směru ukazuje i charakter ran v jeho dlaních, z kterých vytékají kapky
vodorovně. Obraz vzpírajícího se Krista zde autor doplnil o lidské utrpení v čase
smrtelného zápasu.203
Původně byl Kristus patrně umístěn v prostoru. Pro tuto domněnku svědčí plně
plasticky zpracovaná zadní část těla s dochovanou polychromií. Ve středověku byl často
zřizován oltář sv. Kříže s nástavcem pro Ukřižovaného Krista. Umísťován byl jak ve
středu kostela, tak před lentnerem či v křížení. Krucifix mohl rovněž stávat přímo na
lentneru či na břevnu vítězného oblouku.204 Oltář sv. Kříže ze Zašové je poprvé
zmiňován při slavnostní konsekraci v roce 1742, kdy byl konsekrován na evangelijní
straně zároveň s oltářem sv. Otýlie. Doslova se píše „…2dum in Honorem S[ancta]
Crucis utitur(?) portatili.“205
Jako první zašovského Krista datoval Ivo Hlobil,206 který jej s otazníkem zařadil
mezi gotizující sochy 17. a 18. století. Povšiml si souvislosti mezi dvěma replikami
pozdně gotického Ukřižovaného ze Sedmihradska – jedné ve františkánském kostele
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Hlobil, Ivo. Heslo Ukřižovaný. Zašová. in: Hlobil I. – Perůtka M. (eds.), Od gotiky k renesanci .
Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 – 1550. Olomouc 1999, str. 401.
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v Klausenburgu a druhé původem z Hermannstadtu v minoritském kostele ve Vídni
(původně trinitářský kostel Nejsvětější Trojice). Hlobil se však nedomnívá, že by se
jednalo o třetí gotickou repliku krucifixu, kterou rakouští a maďarští badatelé připisují
Vietu Stossovi či jeho okruhu. Podle něj se spíš jedná o „jedinou dochovanou barokní
kopii jeho uctívaného vídeňského předchůdce.“207 Na základě této hypotézy Ottová
klade dataci „zašovského Krista před rok 1708 (?), což je datum přenesení vídeňského
Ukřižovaného Krista z Hermannstadtu do Vídně a jeho povýšení na oltář v trinitářském
kostele.“208 Michaele Ottové209 se nepodařilo prokázat vznik zašovského Krista v
závislosti na vídeňském, přičemž se opírá především o chybějící archivní materiály a
formální srovnání. Na oltáři je však umístěn obraz Panny Marie Trinitářské,210 která
vychází z Panny Marie zachycené na grafice vídeňského trinitářského kláštera, jejíž
předlohu vytvořil fr. Victor (původem rakušan),211 který byl řeholníkem i v zašovském
klášteře. Na základě tohoto můžeme vytvořit hypotézu, že ukřižovaného Krista mohli
zašovští trinitáři pořídit obdobným způsobem, čímž by se de facto jednalo o barokní
repliku vídeňského Krista, jak usuzuje Hlobil. Datace by tak mohla spadat do období let
1725, kdy trinitáři převzali zašovský kostel Navštívenní Panny Marie, až 1742, kdy je
oltář sv. Kříže poprvé zmiňován při slavnostní konsekraci. Je také možné, že byl
Ukřižovaný součástí původního kostela sv. Anny.
Nicméně další hypotézou je, že obě sochy patrně vznikly podle stejné předlohy
nedochované sochy Krista. Podkladem pro tuto teorii jsou rozdíly mezi oběma sochami
a také existence dalších dvou Kristů stejného typu. Obě pocházejí ze Sedmihradska – již
zmiňovaný Klausenburg a Ukřižovaný z Nyarádremete, které zařadil do konce 15.
století Dénes Radocsay, přižemž za autora považoval neznámého následovníka Vieta
Stosse. Všechny tyto sochy spolu s vídeňskou pojí jistá specifika. Pověšení Krista ve
tvaru „T“, pravá trnová koruna a zvýraznění vytékající krve. Dalším prvkem je
chybějící pramen vlasů na pravém rameni a bederní rouška typu srdce. Rozdíly jsou
hlavně v proporcích, míře expresivity a v modelaci jednotlivých těl. Rozdíly mezi
zašovským a vídeňským krucifixem jsou, mimo rozměrů (zašovský 205 cm, vídeňský
187 cm), v anatomicky přesnější a atletičtější figuře vídeňského Krista. Naproti tomu
zašovský Kristus má značně protáhlé proporce a odlišně pojaté nohy. Obě Kristovy
207
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sochy se odlišují i traktací záhybů, která je u vídeňského drobnopisnější. Rovněž výrazy
obličejů jsou rozdílné. Vídeňský Kristus má tvář plnější a širší, zašovský naopak
klidnější a užší. Vídeňská socha je datována do období kolem roku 1500 nebo 1523.
Tyto shody mezi oběma krucifixy naznačují obdobnou dobu vzniku, přičemž rozdíly
odkazují patrně na volný vztah k předloze, s níž se každý sochař vyrovnal po svém.212
V pozdním středověku se užívalo zobrazení Krista ve tvaru „V“ s pokrčenýma
nohama a prověšenýma rukama, který byl formován na základě nizozemské malby 15.
století. Druhým nejčastějším typologickým motivem byl Ukřižovaný Kristus
s nataženýma rukama a napnutýma nohama do tvaru „T.“213 Na konci 15. a na začátku
16. století je možné se setkat s oběma typy. Oba typy se vyskytují na četných grafikách
od Albrechta Dürera, např. Malá Kalvárie (1503 – 1504) nebo Malé Pašije (1509). Tvar
Krista ukřižovaného ve tvaru „T“ se objevuje také u Lucase Cranacha staršího zejména
v prvním desetiletí 16. století, např. Missale Pataviense (1502) nebo Ukřižovaný
z Desavy (1538), který vychází z tzv. Malého Krucifixu z Drážďan. Typologicky z něj
vychází i Lucas Cranach mladší, díky němuž se tento motiv objevuje i v druhé půli 16.
století, např. Epitaf Anežky z Anhaltu (1570).214
Pojetí Krista jako štíhlého a neatletického, pověšeného na kříži ve tvaru „T“, je
známo jak z období kolem roku 1500, tak z konce první čtvrtiny 16. století. Starší
příklady z konce 15. století vychází z díla následovníků Gerhaerta z Leydenu, kteří
můžou napodobovat i významné Stossovo zobrazení Ukřižovaného pro krakovský
kostel Nanebevzetí Panny Marie. Tento typ zobrazení našel oblibu především kolem
roku 1500 a v prvním desetiletí 16. století v Malopolsku, ve Slezsku, Horních Uhrách a
na Spiši. Typologicky tak zašovský Kristus odpovídá počátku 16. století, kdy byl
nejfrekventovanější typ Krista ve tvaru „T“ s hlavou skloněnou k pravému rameni.
Zařadit Krista s určitostí do tohoto období je však sporné, jelikož se tento typ opakuje v
díle Lucase Cranacha staršího i mladšího a navíc máme nedostatek odpovídajících
datovaných děl z druhé poloviny 16. století. Pokud by došlo k starší dataci, komparaci
by bylo možné provést s díly Veita Stosse realizovanými v Norimberku a Krakově.
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Zašovského Krista spojuje s Kristem ze Špitálu sv. Ducha (Norimberk, první desetiletí
16. století) hlavně jemná modelace, síla propnutí a typ pověšení.215
Po stránce formální komparace se v českém prostředí zašovskému Kristu blíží
Ukřižovaný z Bechyně (hypoteticky mezi léty 1509 – 1513), a to v napnutí do tvaru „T“
a v přírodní trnové koruně. Dalším sochou je Ukřižovaný z Jedlky ( kolem roku 1520,
dnes v Okresním muzeu v Děčíně), který je podobný zejména v modelaci stehen a lýtek.
Obdobné typy ukřižovaných se však nachází i v Podunajské oblasti. Formálně se
zašovskému Kristu blíží Ukřižovaný z Wachau (druhé desetiletí 16. století). Spojitost je
především v štíhlosti těla, měkce modelovaném břichu s málo vystouplým hrudníkem.
Obdobné je také pojetí naběhlých žíl stehen a rukou. Wachauský Kristus je spojován jak
s tvorbou Mistra oltáře ze Světlé, tak s pasovskými Kriechbaumy, což nás zavádí do
oblasti Vídně. V ní byl v roce 1527 vytištěn grafický list od Hanse Burgkmaira
s tématem ukřižování, který je analogicky dosti podobný. Typ srdčité drapérie patrně
v pozdně gotickém sochařství nenajdeme s výjimkou výše zmíněných ukřižovaných
z Vídně a Sedmihradska. Podobně provedená drapérie se objevuje na dřevořezu
Ukřižování z Malých Pašijí (1509) Albrechta Dürera, kdy má poněkud ostřeji
promačkávané záhyby. Shodný úvaz roušky „se objevuje na postavě Bolestného Krista
z vnějšího křídla oltáře Posledního soudu Lucase Cranacha staršího v berlínské
Gemäldegalerie.“216
Díky provedeným srovnáním je možné se domnívat, že Ukřižovaný ze Zašové
vznikl patrně ve Vídni kolem roku 1520 či v 20. letech 16. století. Pro mladší datování
v rámci vídeňského prostředí je nedostatek srovnávacího materiálu.217
Na mense tohoto oltáře je mezi dvěma andílky od olomouckého sochaře Rudolfa
Doležala218 umístěn obraz Panny Marie Bolestné (olej na plátně), tzv. Trinitářské,219
ve zdobeném rámu s bohatě vyřezávaným nástavcem s motivem mřížky a pásky, ve
vrcholu přecházející v Mariin monogram. Na základě těchto dekorativních motivů je
možné usuzovat, že rám pochází někdy z přelomu 30. a 40. let 18. století. Datování
obrazu by tak mohlo spadat do 30. let 18. století.
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Jedná se o frontálně orientovanou bustu Matky Boží na perspektivně ztvárněném
podstavci tvaru kříže, na němž je přichycen na jednoduché kartuši oválný štít
s trinitářským znakem a korunkou.220 Panna Marie je umístěna pod rudým baldachýnem
na tmavém pozadí, jehož horní část je ozdobena zlatou čabrakou, rostlinnými motivy a
akcentována třemi květy stylizované růže. Repusoárové polopostavy andílků před ní
rozhrnují baldachýn s bohatě traktovanými záhyby. Panna Marie je oblečená v černém
plášti s kapucí, pod nímž má bílý závoj lehce splývající až k hrudi. Závoj se nad znakem
trinitářů, který může sloužit i jako spona pláště, mírně odchlipuje a odhaluje tak růžový
šat. Kolem hlavy až k ramenům má svatozář v podobě úzkého stříbrného pásu. Poněkud
strnulý posmutnělý výraz Panny Marie v mírně protáhlém obličeji s delším nosem,
výraznou bradou a růžovými rty, formuje především výrazně klenuté pozvednuté obočí
a doširoka otevřené hnědavé oči. Poměrně realisticky jsou zachyceny i tepny na krku.
Takto ztvárněná Madona byla patronkou kláštera trinitářů ve Vídni, kde je
chována plastika této Panny Marie Bolestné. Jejím autorem byl španělský sochař Pedro
de Mena y Medrano, který ji zhotovil v letech 1662 – 1663 z mahagonového a
borovicového dřeva.221 Známá je i z rytiny bratří Schmutzerů, kteří ji provedli na
základě předlohy malíře fr. Viktora od sv. Marie.222 Rytina se od zašovského obrazu
odlišuje jen pojetím námětu, kdy je Panna Marie místo na podstavci umístěna na
oblacích s trojicí andílků nad vídeňským trinitářským klášterem, a typem svatozáře.
Tento fr. Viktor působil i v Zašové. Poprvé je zmíněn v kronice zašovského rektora
Jana Vranečky, kdy do ní učinil zápis jeho bratr fr. Václav. Zápis se týkal křtu Janova
syna Františka Václava Tobiáše Vranečky 28. listopadu 1733, v kterém se dále píše, že
„sou v zdejším klášteře, (následuje výčet řeholníků – pozn. autora), fr. Victor, Rakušan,
malíř,…“223 Autorem zašovské Panny Marie Bolestné by tedy mohl být fr. Victor,
vzhledem k podobnosti obličeje Panny Marie a pojetí jejího šatu, tak i díky obdobnému
typu hlav andělíčků. Obzvláště zajímavá je skutečnost, že zapadlá valašská vesnice
prostřednictvím
Španělskem.
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vycházejícímu z holandských a italských předloh 15. – 17. století, specifický prvek
akcentující zármutek a lítost truchlící Matky Boží, která se projevuje svým způsobem i
na našem obrazu.
Oltář sv. Anny, který se dochoval do dneška jen v zarámovaném kresebném
návrhu, byl zahrnut ve výčtu oltářů slavnostně konsekrovaných v roce 1742. Původně
stál, pokud tedy byl vůbec pořízen, na místě dnešního oltáře sv. Otýlie.
Návrh je zachycen patrně na vyříznutém listě skicáře neznámého autora.
Zarámovaný návrh může být podepsán, ale vzhledem k tomu, že je papír přilepen
zároveň s podkladovým bílým papírem k rámu, to není možné bez poškození originálu
zjistit. Obraz je signován pouze místem určení: „Návrh oltáře pro poutní kostel
v Zašové.“
Kresba olůvkem ztvárňuje oltářní architekturu ve formě edikuly, která vytváří
niku pro barokní tumbu s menzou a pro postament se sousoším představující Vyučování
Panny Marie. Edikula je provedena dvojicí ustupujících sloupů na jednoduchých
soklech s římsou. Sloupy na plintech s oblounem a výžlabkem, hladkým dříkem
s mírnou entazí a kompozitními hlavicemi vynáší na abacích kladí s třikrát
odstupňovaným architrávem a profilovanou římsou kladí. Předstupující pár sloupů
vynáší konchu niky, která je doplněna na čelní straně archivoltou v podobě listovce. Na
dvojici zadních sloupů jsou na podstavcích s pásky provedeny voluty s listovím, o něž
se na obou stranách opírají nožičkami malí andílci. Na vrcholu konchy je postaven malý
nástavec, nabíhající dvěma volutami doplněnými o listy a květy. Nástavec s rozeklanou
římsou s volutami, jehož vrchol akcentuje kříž vyrůstající z listoví, doplňuje ve střední
části kartuš s mušlí a trojicí okřídlených hlav andílků.
Před edikulu vystupuje profilovaná deska mensy postavená na barokní tumbě
s mřížkou a florálním dekorem. Na mense je postaven kvádrový postament s ozdobným
rámcem a profilovanou římsou. Na ní je pod roztaženým baldachýnem umístěno sousoší
Vyučování Panny Marie. V konše sousoší korunuje postava Boha Otce rámována třemi
půlkruhově stočenými listy akantu, symbolizující patrně přítomnost Nejsvětější trojice.
Architekturu oltáře stejně tak jako postavy autor poměrně pečlivě stínoval.
Vyučování je ztvárněno obvyklým způsobem. Matka Panny Marie, sv. Anna,
sedí patrně na lavici, přičemž pravou nohu má položenou na stolička. Mladičká Panna

nedocházelo i v Zašové, když byl ministrem v roce 1733 Španěl p. Michael od Nanebevzetí (zmiňován u
křtu syna Jana Vranečky – viz pozn. 48).
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Marie s dlouhými vlasy stojí a opírá se o levý bok sv. Anny, ke které vzhlíží, přičemž ji
Anna drží levou rukou za levé rameno. Panna Marie přidržuje rukama svitek s patrnými
větami. Obě postavy mají hlavu dekorovánu kruhovou svatozáří. Sv. Anna s dívkou
komunikuje mírným skloněním a natočením hlavy a zároveň jí pozdviženou dlaní
s pokrčeným prsteníčkem a malíčkem vysvětluje, jak správně číst. V obličeji Marie je
rozpoznatelný zájem a snaha o tuto dovednost, kterou ji sv. Anna klidným způsobem
vyučuje.
Sv. Anna je oblečená do dlouhých šatů, halících nohy, přes které má přehozen
plášť a přes hlavu pak šátek. Panna Marie je oblečena v šatech s pláštěm připevněným
kolem pasu.
Této lyricky laděné klidné scéně odpovídá také traktace drapérie šatů. Ta se
snaží kopírovat těla, a proto vznikají záhyby především v místech, kde dochází k ohybu
končetin, a to zejména u sv. Anny. Šátek s odehnutými kraji volně spadá podél pravé
tváře na hruď, čímž reaguje na natočení hlavy. Její plášť zakrývá celou pravou paži a
láme se ostrými záhyby až na lavici, kde přechází na kolena, přes která volně spadá na
zem, kdy u levé nohy jakoby zalévá chodidla Panny Marie ve formě souvislých zřasení.
Na levém koleni se tvoří jeden velký miskovitý záhyb, daný jeho pokrčením. Na
pravém lýtku se jen lehce vlní a spadá opět na zem s výrazným zlomem. U Panny Marie
je nařasen především rukáv její pravé ruky a pak plášť, patrně stažený v pase, který je
zřasen v jeho spodním cípu, u něhož dochází k rozevlátí. Traktován je rovněž
baldachýn, a to hlavně u uzlů, které ho stahují, čímž vytváří dlouhé oblé ohyby. Lemy
baldachýnu jsou pak jakoby nastřiženy a slabě zřaseny.
Polopostava Boha Otce v konše niky jakoby vystupuje z pozadí oltáře.
Ztvárněná je jako moudrý starý muž s dlouhým plnovousem a roztaženýma rukama,
oděn v šatech a plášti, který má pod krkem sepnutý sponou. Za hlavou je vidět
trojúhelník, což je jeden ze symbolů Nejsvětější Trojice.
Andílci, opírající se o voluty, jsou zakresleni jakoby schématicky. Levý se
odklání od hmoty konchy, přidržuje kytici květin a zvedá pravou ruku. Pravý pak spíše
jen odklání hlavu a je zachycen v momentu, kdy chce sepnout ruce.
Po bocích nákresu jsou provedeny kresebné studie hlavic sloupů a jejich řezy
z profilu. Obdobně jsou zachyceny i patky sloupů či římsa kladí. Rovněž autor načrtl
studii hlavy sv. Anny. Ta má v tváři poněkud ostřejší rysy a odlišně složený šátek přes
hlavu. Ten působí tvrdým dojmem, čemuž napomáhají ostře ohnuté okraje na bocích
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čela. Tímto pojetím připomíná šátek pokrývku hlavy jeptišek. Skladbu šátku na čele
zachytil autor ještě v jednom náčrtu, a to pouze schematicky v podobě jakéhosi
trojúhelníku, který dále nerozvedl.
Námět Výuky Panny Marie byl oblíben po celé období baroka až do 19. století,
což nám dataci návrhu neusnadní. Datovat návrh oltáře lze jen podle motivu mřížky na
tumbě a mušle ve vrcholu konchy. Mohl by tak patrně pocházet z konce 30. a počátku
40. let 18. století. Jediná zmínka o tomto oltáři pochází ze zápisu o biskupském svěcení
v roce 1742 z matriky z roku 1764. V dalších pramenech se již neuvádí. Stejnou
neznámou je i autor návrhu.225

3.3 Pod kruchtou
Na epištolní straně vnitřní zdi západního průčelí je nad zpovědnicí pod kruchtou
umístěn obraz sv. Vendelína (olej na plátně). Obraz sv. Vendelína je osazen v rámu
s bohatě vyřezávaným nástavcem s motivem květinových věnců, mřížky a mušle
s malými páskami (zhotoven patrně kolem 40. let 18. století).
Dílo samotné však pochází od neznámého autora zhruba z první poloviny 19.
století a uplatňují se na něm společné znaky jako u obrazů Stětí sv. Barbory a
Navštívení Panny Marie. Malíř dává do popředí výrazné druhy květin, používá podobné
traktování drapérie rouch, nebo umisťuje do pozadí siluety měst. V případě tohoto
obrazu je v pozadí kostel a v dáli na kopci možná věž nějakého hradu či zříceniny.
Obraz představuje klečícího světce v kopcovité krajině se zemědělsky
obhospodařovanými pastvinami. Vendelín je zachycen jako modlící se mladík na pěšině
s lesem za zády, který vzhlíží k Božskému světlu vycházejícímu z oblaku na jasné
obloze. Je oblečen v krátkém modrém rozepnutém kabátku se zlatými knoflíky a bílou
košilí, hnědých kalhotách, které má nad nízkými černými botami ovinuty bílými
ovinovačkami. Může se také jednat o kalhoty lidově nazývané „pumpky“, které jsou
staženy pod koleny a bývají doplněny v tomto případě bílými podkolenky. Přes levé
rameno má přehozen světle modrý plášť, který je za pravou nohou poměrně bohatě
nařasen a zprohýbán. O rameno pravé ruky si opírá pastýřskou hůl, kterou doplňuje pod
pravým loktem trumpeta. Pastýřský klobouk černé barvy leží u jeho kolen. V popředí
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Návrh oltáře dosud literaturou není zmiňován, proto bych chtěl tímto způsobem na tento originální
doklad minulosti upozornit badatelskou veřejnost.
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výjevu je na pěšině položena na rudém plášti zlatá koruna. Doprovod sv. Vendelínu dělá
na levé straně ležící šedá kráva s pootevřenou tlamou, která se dívá směrem doprava
k rostlině v rohu obrazu. Na pastvině na pravé straně se u korýtka napájí dvojice krav.
Skot doplňuje čtveřice ovcí, z nichž jedna se pase za krávami, jedna je zčásti schována
za kopečkem a dvě odpočívají před korýtkem.
Sv. Vendelín je chápán jako ochránce zvířat a patron pastýřů, proto má
pastýřskou hůl, klobouk, trumpetu a je doprovázen dobytkem. Zlatá koruna na rudém
plášti odkazuje na jeho královský původ, protože pocházel ze skotského královského
rodu. Prameny k umístění tohoto obrazu v kostele Navštívení Panny Marie v Zašové
opět mlčí. Důvod pořízení byl nejspíše v zemědělském a pasteveckém charakteru
zdejšího regionu, který si žádal svého patrona.
Tomu by odpovídalo i umístění obrazu sv. Isidora (olej na plátně) na
evangelijní straně vnitřní zdi západního průčelí. Obraz je osazen ve stejném rámu jako
sv. Vendelín a i kompozice obrazu svědčí o stejném malíři, který je i v tomto případě
neznámý.
Scéna při východu slunce zachycuje z profilu postavu Isidora s hnědými vlasy a
plnovousem. Světec v dlouhém tmavě modrém kabátě a tmavých kalhotách
(„pumpkách“) s hnědými podkolenky v černých kotníkových botách se zlatou přezkou
klečí se sepjatýma rukama před kapličkou, v jejíž nice je umístěna zlatá trůnící Madona
s žezlem a žehnajícím Ježíškem na klíně. Pod touto nikou je pak zlatý Mariin
monogram se slunečními paprsky. Pilířovou kapličku doplňuje keř růže a květina
s bílými květy. Sv. Isidor má u nohou své atributy, a to motyku a zlatý klobouk. V zadní
části kompozice obrazu se na poli před statkem odehrává část jeho legendy. Podle ní
chtěl v neděli orat celý den, nakonec ale rozhodnutí změnil a odešel na mši do kostela.
Když se po bohoslužbě vrátil zpět na pole, zpozoroval, že dva andělé ořou pole místo
něho. Právě tyto dvě postavy andělů jsou zachyceny na obraze, jak pomocí dvou volů a
pluhu ořou pole v bílých šatech. Kompozici opět doplňují stromy a rostliny
Bohužel ani o tomto obraze se nezachovaly žádné archivní materiály. Patrně
však vzhledem k podobnost s obrazy Stětí sv. Barbory, Křížové cesty, Navštívení Panny
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Marie či s obrazem sv. Vendelína, pochází z první poloviny 19. století, kdy by je bylo
možné zařadit mezi tzv. nazarénskou školu.226
Na vnější straně polopilíře kruchty v severní zdi kostela je umístěn obraz patrně
se sv. Antonínem. Představuje klečící postavu mladého kněze v černé klerice a komži,
jak se modlí před stolem s bílým ubrusem s krajkovými lemy, na kterém stojí věžová
monstrance s hostií. Z mraků nad sv. Antonínem se vynořují dvě polopostavy andílků
v zelených a bílých šatech, kteří mu nad hlavou se svatozáří drží lilie a růži.
Obraz pochází patrně z přelomu 19. a 20. století a jeho autor je neznámý.
V prostorách bývalého schodiště levé věže se dnes nachází Lurdská jeskyňka s
lurdskou Pannou Marií. Panna Marie Lurdská byla od roku 1895 umístěna v jeskyňce
ve Stračce. V roce 1942 byla vyměněna za sochu Panny Marie Zašovské od
olomouckého sochaře Rudolfa Doležala, a přenesena na své nynější místo. Jeskyňku
záhy v roce 1943 doplnila socha sv. Bernadetty od Rudolfa Doležala, pořízená
nákladem 3 500 korun.227
Panna Marie se zjevila 11. února 1858 v Massabielských skalách poblíž Lurd
(Francie) mladé dívce Bernadettě Soubirousové při sběru dříví na otop. Panna Marie se
ji zjevila ještě několikrát i během vyšetřování světskými a církevními úřady. 25. února
našla za pomoci Panny Marie Bernadetta v oněch místech vyvěrat zázračný pramen, u
kterého byla později postavena kaple. Díky zázračným uzdravením a zástupům věřících
se Lurdy staly jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst křesťanského světa.
Bernadetta v roce 1866 vstoupila do kláštera sv. Gildarda, kde zemřela roku 1879.
V roce 1925 byla beatifikována a kanonizována v roce 1933. Sochy Panny Marie
Lurdské se pak stavěly nejčastěji poblíž zázračných pramenů, jak tomu bylo i v Zašové
ve Stračce.228
Vstup do jeskyňky rámuje pískovcové dveřní ostění původního schodiště,
kterým se dalo vystoupat na věž a půdu kostela. Stěny jeskyně tvoří umělá skála, z níž
na dvou místech vyrůstá břečťan. Panna Marie Lurdská se svatozáří, stojící u růžového
keře, je oblečena v bílých šatech, přepásaných modrým pásem rozeklaným v opačné
písmeno „V“. Přes hlavu a ramena má přehozen smetanový plášť se zlatými lemy. Ruce
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Nazaréni ve svých romantických malířských dílech hledali obrodu výrazu pro svou náboženskou
tvorbu. Tu nacházeli v prostotě a citlivosti u italských malířů před Raffaelem. Viz heslo „Nazaréni“
v Blažíček– Kropáček 1991, str. 139.
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Archiv Římskokatolického úřadu v Zašové, Pamětní kniha farnosti Zašovské od roku 1902, nestr.
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Poutěmi do Lurd a zjevením Panny Marie se detailně zabývá např. Kolísek 1899.
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spíná u hrudi a nepřítomným pohledem směřuje nad hlavy věřících. Na pravém lokti ji
pak visí stříbrný růženec.
Před Pannou Marií klečí sv. Bernadetta v selském oblečení. Tedy v hnědých
šatech s šedou zástěrou. Ramena si zakrývá hnědým šátkem, hlavu pak bílým. V rukou
svírá růženec a v motlitbě se obrací k zjevené Panně Marii.
Na levém pilíři kruchty, z pohledu od hlavního vstupu do kostela, visí obraz
Ježíše Krista s těžkostmi života. Pochází patrně ze závěru 19. století a je dílem
neznámého autora. Námětem je Kristus s trnovou korunou a svatozáří v červeném šatu a
modrém plášti se světle modrým rubem a s rostlinnými vzory na lemu, jak táhne kříž.
Za jeho zády jsou pak další kříže s nápisy Bolesti, Potupy, Bídy atd., které symbolizují
těžkosti života.
Na pravém pilíři kruchty visí ukřižovaný Kristus na dřevěném kříži ve svém
klasickém pojetí s bílou bederní rouškou, svěšenou hlavou a mrtvolnou barvou těla.
Nejspíše pochází z přelomu 19. a 20. století.
V obou pilířích jsou niky s mušlovitě kanelovanou konzolkou a se štukovou
šambránou, doplněnou uchy s čabrakou, stáčející se do volut, které přechází v akant.
V nice napravo je postavena na postamentu s profilovanou římsou a volutami na bocích
socha sv. Terezie. V nice je na protějším pilíři umístěna socha sv. Antonína a jak
zaznamenává farní pamětní kniha, měl „chrám zašovský velmi chudobného sv.
Antoníčka. Je asi 40 cm vysoký.“229 Bohužel se soška nedochovala a můžeme tedy jen
spekulovat, jak byla asi stará.
Autorem nik i soch je olomoucký sochař Josef Hladík z Olomouce, který je
vytvořil v roce 1941 za 6 000 korun. Sochy byly požehnány 24. srpna toho roku farářem
Josefem Štíhelem.230
Sv. Terezie (1515 – 1582) byla španělská karmelitánka. Během svého života se
podílela na reformování tohoto řádu. Založila klášter bosých karmelitánů sv. Josefa
v Avile r. 1562. Byla literárně činná a napsala o vidění Panny Marie a Josefa, v němž ji
položil na ramena oslnivý bílý plášť a zlatý náhrdelník se zavěšeným křížem, čímž
schvaloval její záměr založit klášter. Toto vidění se pak prolíná do zobrazení sv.
Terezie.231
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Světice je oblečena v řádovém rouchu karmelitánek, v tomto případě v černém
hábitu s černou kapucí na hlavě, černým škapulířem a bílým límečkem kolem krku. Přes
ramena má pak onen oslnivě bílý plášť od sv. Josefa. V rukou drží krucifix se čtyřmi
květy růže (červená, žlutá, oranžová a modrá), který natáčí k věřícím. Růže budou
patrně narážkou na Pannu Marii, nazývanou též „růží bez trnů.“232 Přes pravou paži má
pak ještě zavěšen růženec.
Sv. Antonín Paduánský je zobrazen jako mladý muž v černém františkánském
řádovém rouchu s provazem se třemi uzly. V náručí drží Jezulátko v profilu, sedící na
knize v bílém šatu, které k němu vzhlíží a natahuje ruce. Sv. Antonín naopak
nepřítomným pohledem sleduje procházející.
Na hlavicích pilířů kruchty s profilovanými římsami před pneumatickými
varhanami od firmy Mölzer z Kutné Hory (z roku 1905), které byly pořízeny za 6 000
korun, je umístěna čtveřice andílků muzikantů, zakoupena v roce 1943 u Josefa
Hladíka z Olomouce za 6 500 korun.
V dvojici nalevo sedí putto s bomhartem, vedle něj stojí putto hrající
s rozradostněným výrazem na housle, což se opakuje i u páru napravo. Tam stojící putto
hraje na příčnou flétnu a sedící na violloncello. Smyčce a dechové nástroje jsou ze
dřeva, putti jsou sádroví.

3.4 Sakristie
V sakristii se dochoval mobiliář používán samotnými trinitáři. Nejcennějším
kusem je skříň tvarem přizpůsobená valené klenbě a zabírající plochu celé severní zdi
sakristie. Je členěna na dvě patra. Spodní skříňky jsou odděleny od prvního patra a tvoří
tak přípravnou a odkládací plochu. V prvním patře s profilovanou římsou jsou
jednotlivá dvířka oddělena jednoduchými pilastry. Přesně uprostřed je pak vytvořen
volný obdélný prostor rámovaný pilastry s volutami a rostlinným dekorem a
obloukovým záklenkem, v nichž patrně byly a dnes jsou uchovávány kalichy a ciboria.
Druhé nástavcové patro kopíruje plochu valené klenby a je tvořeno šesticí skříněk
dekorovaných stejným způsobem jako v prvním patře. Tento nástavec je uprostřed
rozeklán a na vzniklé volné ploše je v rámu s volutami namalován obraz Nejsvětější

232

Ibidem, str. 390.
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Trojice,233 jejímž autorem mohl být fr. Viktor, jelikož dekorativní zdobení dvířek
jednotlivých skříněk je provedeno ornamentem, hojně používaným v letech 1720 –
1740 a jak již víme, fr. Victor je zmiňován v roce 1733. Typem tato Trojice vychází z
tzv. Trůnu milosti.234 Bůh Otec s trojúhelníkem (symbol Nejsv. Trojice) za hlavou,
v bílých šatech a modrém plášti přehozeném přes kolena a levou paži, má o pravou paži
opřen kříž, který odkazuje na ukřižovaného Syna. V levé dlani pak přidržuje holubici
Ducha svatého. Výjev na nebesích doplňuje u stehna Boha Otce k němu vzhlížející
andělíček. Ve vrcholu z oblaků vykukuje okřídlená hlava druhého andělíčka.
Trinitáři v ní uchovávali liturgické předměty (kalichy, monstrance, atd.) a
kostelní roucha. Skříň má rovněž třináct zásuvek pro řeholníky.235
Dobu trinitářů pamatuje i kryt schodů v podobě skříně nebo dřevěný kredenc. V
sakristii je na východní zdi pod oknem zůstalo po trinitářích také černé mramorové
lavabo, kdy je na pilastru s volutou umístěna mušlovitě kanelovaná mísa, na kterou
nasedá nástavec s volutami po bocích a profilovanou římsičkou, s nádrží na vodu se
dvěma mosaznými kohoutky. Z lavaba se na venkovní zdi sakristie dochovalo vyústění
odtoku v podobě kamenného korýtka. Lavabo doprovází anděl ve štuku. Klečí na
oblaku a v rukou drží válec s koulemi na koncích. Tato věc patrně sloužila pro pověšení
ručníku. Hlava anděla s baculatým obličejem a výraznou bradou nezúčastněným
pohledem směřuje do prostoru. Anděl má přes pravé rameno a stehna přehozen plášť,
který je stažen řemenem, přehozeným přes levé rameno. Plášť se tak u pravého boku
zlehka rozevlává v podobě dlouhých záhybů, které jsou mírně zvlněny. Na stehnech
drapérie pláště zahaluje levou nohu, přičemž mezi oběma rozkročenými stehny vytváří
neckovitý útvar, vybíhající do horizontálních záhybů, které poté navazují na zřasení
drapérie u pravého boku. Poměrně detailně jsou pojata křídla, jejichž jednotlivé letky
mají v průřezu téměř trojúhelníkový tvar.
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Před tímto obrazem je postavena busta faráře Jana Vianney, zvaného též svatý farář z Arsu. Tento
francouzský kněz byl prohlášen za svatého v roce 1925. Stal se slavným díky své duchovní práci, kterou
zahrnoval věřící a poutníky z blízkého i širokého okolí Arsu. Je patronem kněží. V Zašové je zobrazen
jako straší muž s propadlými tvářemi a milostivým pohledem. Je oblečen v albě s černými nákrčníky
s bílými lemy, přes ramena má přehozen svůj atribut – štolu.
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holubice ducha svatého se vznáší nad příčným břevnem Ježíšova kříže.
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Bayer 1904 uvádí na str. 23, že byly označeny nápisy, které byl tehdy již špatně čitelné. Dnes už
nejsou patrné vůbec.
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Pro anděla je charakteristické narativní ztvárnění, které se projevuje
v loutkovitosti postavy. Je dílem neznámého autora zhruba z třetí čtvrtiny 18. století.236
Anděl by si zasloužil, jako řada dalších děl v kostele, restaurátorský zásah.
Nad vstupním portálem do prostoru kněžiště je umístěn obraz Ex voto (olej na
plátně). Je dílem neznámého autora a pochází z roku 1745.237 K tomuto děkovnému
obrazu se váže legenda, která popisuje, jak v roce 1745 přišli do zašovského kostela
Navštívení Panny Marie manželé, jejichž „jedno dítko bylo němé a druhé chromé.
Manželé dovedli sebou i tyto dítky a úpěnlivě prosili Pannu Marii o pomoc. Na to
nechali chromé dítko u křtitelnice a s němým šli kolem oltáře. Najednou volá němé dítko
zcela správně a zřetelně: „Tatínku, maminko“; v tom vzchopilo se i druhé dítko u
křtitelnice a úplně zdravé spěchalo k rodičům.“238
Na obraze je zachycena tato rodina v selských šatech, jak klečí a modlí se
v krajině se solitérními stromy k milostnému obrazu Panny Marie Zašovské, který se
nad nimi vznáší na oblacích s pomocí polopostavy anděla vlevo a malého andílka
vpravo. Otec s dlouhými hnědými vlasy v dlouhém hnědém kabátu s bílým límečkem a
s bílými lemy rukávů vzhlíží k milostnému obrazu. Klečící matka je zachycena
v modrobílých šatech. Hlavu s blonďatými vlasy, kterou malíř namaloval v profilu, jí
kryje červený čepec. Krk jí zdobí patrně dekorativní mašle nebo řetízek. V sepjatých
dlaních drží korálky růžence. Po bocích rodičů klečí jejich děti. Po boku otce klečí syn
v červeném kabátku s bílým límečkem a lemy na rukávech a v červených kalhotách.
Své bílé vlásky má staženy do copu černou mašlí. Po boku matky klečí její dcera
v bílých šatech a u pravé nohy má jakoby černou kouli, která by mohla odkazovat, že
právě dívka byla oním chromým dítětem. Obdobně i před malým chlapcem leží
smutným způsobem ztvárněná ústa, která by mohla znamenat němost chlapce. Od úst
manželů vychází prosba k milostnému obrazu, kterou vyjadřuje nápis: „Matko Boží,
uslyš nás a u svého Syna pros za nás!“239 Obraz Panny Marie Zašovské je věrně
ztvárněnou kopií i s upraveným rámem, která se od originálu liší jen volnějším
zalamováním drapérie, červenou barvou křídla pravého anděla a páskou. Na této
miniatuře je dokonce patrný i klečící rytíř, který je dnes na milostném obraze nepatrný.
Miniatura milostného obrazu je umístěna na oblacích, které se kupí až od obzoru
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ztvárněné krajiny. Sílu oblakům dodává polopostava anděla, které uchopuje levou rukou
a svým způsobem pomáhá v nadnášení milostného obrazu, ke kterému zároveň vzhlíží.
Andělu sekunduje andílek napravo, jenž se volně vznáší a levicí se přidržuje obrazu,
přičemž pohledem směřuje k dětem.
Vlevo od tohoto Ex vota je zavěšen korpus Ukřižovaného Krista. Jedná se o
zmenšenou (výška 56 cm) kopii Ukřižovaného z bočního oltáře. Tuto barokní repliku
pořídili zřejmě trinitáři v první třetině 18. století. Zpracování sochy důsledně nesleduje
starší, nadživotní vzor. Kristus má např. zavřená ústa, silněji ztvárněnu břišní dutinu či
tvrdším způsobem pojatu drapérii, což svědčí o schopnostech tehdejšího zhotovitele.
Liší se i polychromií, kdy srdčité perizonium je zlaté a tělo pak v barokně mrtvolně
šedém tónu, jehož výraz akcentují silné potoky krve především na hrudi a předloktí.
Kristus je přibit na jednoduchý kříž. Z toho by bylo možné vyvodit, že byl zřejmě nošen
v poutních procesích spolu s milostným obrazem Panny Marie Zašovské, které rozvíjeli
trinitáři v druhé čtvrtině 18. století. Pořízení této kopie patrně souvisí s procesími
konanými s prosbou o odvrácení morových ran v 18. století. Tímto nabývá kopie
ukřižovaného i samotný Ukřižovaný Kristus z bočního oltáře nového významu, a to
ochránce proti moru.240
Nad vstupem ze sakristie do křížové chodby visí obraz sv. Antonína
Paduánského. Jedná se o dílo neznámého autora patrně z 40. – 50. let 18. století.
K tomuto obrazu opět nejsou dochované historické záznamy.
Děj obrazu se odehrává na oblacích, pokrývajících téměř většinu oblohy a
splývajících s krajinou. Ústřední postavou této narativně laděné scény je sv. Antonín
Paduánský v černém františkánském rouchu s typickým provazem kolem pasu. Světec
s mladistvým vzhledem a hnědými vlasy klečí na oblacích, přičemž mu z pod
mnišského roucha vyčuhuje půlka levého chodidla. Svou levou ruku si pokládá na hruď,
prsty pravé ruky zlehka zvedá pravé předloktí stojícího dítěte Ježíše, které se připravuje
políbit. Ježíšek, zahalen červeným rouchem, se k němu mírně sklání, opírá se hrudí o
jeho hlavu a levou rukou se drží Antonínova hábitu. Ježíšek stojí mírně rozkročen,
přičemž většinu váhy přenáší na levou nohu, která je položena na trojici okřídlených
hlav andělíčků, z nichž jedna pohledem sleduje světce, druhá se dívá na pozorovatele a
třetí pod nohu Ježíška. Dítě Ježíš jakoby zvedal pravou nohu v náznaku kroku, který by
směřoval do náruče sv. Antonína. Celou situaci pozoruje na oblaku ležící polopostava
240
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anděla s delšími hnědými vlasy a dlaněmi přiloženými na hrudi, kterými si pomáhá
držet tmavý plášť spuštěný přes pravou paži. Výjev doplňuje repusoárový kříž, stlučený
z tlustých a nepravidelně pokroucených větví. O něj je opřena otevřená kniha, která
odkazuje nejspíše na sv. Antonína jakožto učeného teologa. U kolen sv. Antonína je
položena lilie, symbol jeho čistoty. Za světcovými zády stojí kmen stromu s odlomenou
korunou a ulomenou větví, přes kterou je přehozena nejspíše nějaká rostlina, možná
břečťan, který by ve spojitosti s odumřelým stromem mohl symbolizovat nesmrtelnost.
Sv. Antonín Paduánský je nejčastěji zobrazován, jak drží v náručí Ježíška, který
někdy může sedět i na knize. V 17. a 18. století byl častý výjev Vidění Panny Marie
s dítětem Ježíšem. Autor zašovského obrazu opět uplatnil svou vlastní tvůrčí invenci a
vytvořil obraz, který svým šerosvitným pojetím a zobrazenou scénou doplnil narativní
ztvárnění jeho legendy.

3.5 Ambit
V křížové chodbě jsou dnes uloženy originály soch, které stávaly v nikách na
průčelí kostela a nyní jsou nahrazeny kopiemi. Takto jsou uchovány sochy sv. Felixe
z Valois, sv. Jana z Mathy a socha archanděla Michaela. Postavy trinitářských světců
byly pořízeny kolem roku 1768 a jsou dílem neznámého autora. Archanděl Michael byl
vytvořen zřejmě před rokem 1768, kdy je zachycena v nice štítu figura s obrysy křídel,
kompozičně odpovídající tomuto archandělu. Naopak niky pro zakladatele trinitářského
řádu jsou na rytině prázdné.
Archanděl Michael stojí v kontrapostu na vzpínajícím se draku, který je
spodobněním Satana. Obličej archanděla vychází z trojúhelného schématu s výrazným
nosem a tvářemi. Michael je oblečen v šatech s rukávy, přičemž má trup chráněn zbrojí,
z pod níž vyčuhují zdobné pruhy látky zakončené třásněmi. Partie zádní části beder a
stehen zřejmě halí plášť. Na nohou má vysoké boty se zdobnými motivy v horní části.
Hlavu mu kryje ornamenty zkrášlená přilbice s hřebenem se třemi pery. Letky křídel
povětšinou kopírují postavu Michaela a jsou poměrně detailně propracovány. V rukou
svíral patrně kopí s křížem, jehož originál se nedochoval, ale je zhotoveno v replice na
kopii sochy v průčelí. Michael, jak již bylo napsáno, stojí na Satanovi v podobě draka.
Ten je zobrazen jako obluda s křídly, dvěma pokrčenýma nohama se čtyřmi pařáty a
spirálovitě stočeným ocasem. Protáhlou hlavou s rozevřenou tlamou s ostrými zuby,

88

výrazně klenutými nadočnicovými oblouky, velkými nozdrami a špičatými uchy
evokuje děs a hrůzu.
Michael vráží Satanovi kopí do chřtánu, čemuž se Satan brání vytočením hlavy.
Odpor je u Satana dotvořen vzpínajícími se končetinami. Archanděl při tomto konfliktu
natáčí hlavu na levé rameno a s klidným výrazem bojuje s ďáblem ve vyhroceném
zápase.
Drapérie je ostře vykrajována především na pravé paži napřažené ruky. Levý
rukáv pak traktují jen mírně vybrané záhyby. Obdobně jsou řešeny záhyby sukně, která
je nad pravým kolenem prolamována hlubokým zvlněním a naopak nad pokrčeným
kolenem je nazdvihována, a tak vytváří obdélníkový útvar. Drapérie pláště je pojata
v zjednodušené formě a spíše vyplňuje prostor kolem boků a nohou archanděla. Jen
v levé části se snaží vyvolat vzruch zalamováním a prokrajováním plochy.
Sv. Felix z Valois je zobrazen jako stojící postava v trinitářském rouchu, tj.
v hábitu se škapulířem, kapucí a pláštěm přes ramena (na škapulíři a plášti jsou
trinitářské kříže). U jeho nohou leží zvíře, kterým by měl být zřejmě jelen, ačkoliv má
uřezané parohy. Felix přenáší váhu těla na levou nohu a vytváří tak dojem kontrapostu.
Hlavu s nepřítomným pohledem ve tváři, s výrazně klenutým kořenem nosu a dlouhým
plnovousem, natáčí k pravému rameni. V pozvednuté pravici drží hřeb, který bude
v tomto případě patrně pozůstatkem jeho původního, do dnešního dne však
nedochovaného atributu. Levou ruku s rozevřenou dlaní sklání k zemi.
Sv. Jan z Mathy opět v trinitářském rouchu jako sv. Felix pravou rukou
přidržuje knihu s biretem opřenou o bok. Kniha jej určuje jako zakladatele řádu a jeho
statut, biret pak odkazuje na kněžské svěcení. Od sv. Felixe z Valois ho také odlišuje
délka plnovousu (byl mladší), jelikož u světců je použit jeden typ obličeje. Sv. Jan
z Mathy zvedá obdobně levou ruku jako sv. Felix pravici. Díky natočení a mírnému
sklonění hlavy je možné usuzovat, že v ruce svíral atribut, který se bohužel dodnes
nedochoval.
Drapérie obou soch je výrazněji traktována zejména na plášti a rukávech hábitu
pozvednutých rukou. Vytváří dlouhé probírané záhyby. Na obou předloktí dochází
k přetočení okrajů pláště, čímž vzniká u pasu ohnutý cíp. Hábit je u obou světců
traktován také po bocích noh. Škapulíř je nejvíce zřasen u sv. Felixe, kde se snaží
kopírovat pokrčenou pravou nohu, díky čemuž dochází zhruba v polovině k dlouhému
zlomu od prsou až ke kotníkům, doprovázenému sérií menších rovnoběžných ohybů.
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Podobně je tomu i u sv. Jana z Mathy v poněkud zjednodušené podobě, kdy polovinou
škapulíře probíhá jeden esovitý záhyb. Drapérie soch se snaží kopírovat tělesnou stavbu
a navodit tak dojem, jako by do ní byly sochy skutečně oblečeny.
Kompozičně jsou tyto tři pískovcové sochy určeny pro čelní pohled, proto je
zadní strana pouze hrubě opracována a obloukově vybrána. V nikách byly skulptury
rozestavěny tak, že archanděl Michael měl pod sebou vpravo sv. Jana z Mathy a vlevo
sv. Felixe z Valois. V takto rozvrženém schématu je možné sledovat i jistý skrytý
význam, a to především v osobě archanděla Michaela, který by tak mohl být chápán i
jako bojovník proti nekatolíkům – jako svatý ochránce bojující církve. V této domněnce
by se tak mohl odrážet i jeden z důvodů zřízení kláštera v Zašové, a to boj proti
nekatolíkům. Řádoví světci tak v tomto zápase mohli být chápáni jako ztělesnění
trinitářského kláštera, který měl v regionu mimo jiné provádět katechezi. Osazení nik
však mohlo mít zcela prozaičtější důvod, a to dekorovat konventní kostel zakladateli
řádu.
Původně byly sochy trinitářů polychromovány. K odstranění nátěru došlo patrně
v roce 1966, kdy byla odstraněna polychromie i na soše Jana Nepomuckého před
kostelem. Ve farní pamětní knize se o odstranění barev z této sochy doslova píše:
„Nerozumní lidé ji polychromovali, už na ni byly veliké vrstvy olejových barev. Kámen
na některých místech se rozpadal. Akad. malířka Marie Bognerová barvu ze sochy
odstranila (dalo to moc práce), pomáhali jsme si roztokem louhu; chybějící odprýskaný
kámen doplnila směsí cementu vápna a písku, takže socha je v pořádku.“241 Takto došlo
u soch k přiznání materiálu a pouze na několika málo místech, především poblíž záhybů
v hůře přístupných místech, se dochovala původní barva. Takto je možné spatřit např.
zbytek modré polychromie vodorovného břevna trinitářského kříže u sv. Felixe z Valois
nebo pozůstatky černých hábitů v záhybech. Touto „restaurací“ byl z velké části zničen
doklad doby, který mohl svým způsobem obohatit studium a poznání nejen těchto soch.

241

72.

Archiv Římskokatolického úřadu v Zašové, Pamětní kniha farního kostela v Zašové od roku 1953, str.

90

3.6 Fara
V prvním patře fary je umístěna poměrně velká zasedací místnost s pro nás třemi
obzvláště zajímavými obrazy. Prvním je Ecce homo, které je archivními prameny
určováno jako kopie díla Karla Škréty, druhým pak sv. Michael de Sanctis od Josefa
Františka Pilze a třetím Ex voto děkana Helmesiniho.
Obrazem budícím pozornost je obraz s námětem Ecce homo, který zašovskému
kostelu věnoval farář Wintr (v Zašové 1828 – 1850). Jeho autor, jak už je to v Zašové
zvykem, není znám. Rovněž původ obrazu je nejasný. Farář Wintr do Zašové přišel
z Ostravice, kde působil od roku 1810 a je možné, že obraz pochází z tamního kostela
Nejsvětější Trojice.
Polopostava sinalého Krista, haleného jen bílou bederní rouškou, je zachycena
na tmavém pozadí. Svou hlavu s výraznou kruhovou žlutočervenou svatozáří sklání k
levému rameni i pod tíhou trnové koruny, kterou mu nasadili posmívající se vojáci při
jeho bičování. Z tváře Krista vyzařuje soucitný výraz, což akcentuje sklon hlavy i
přivřené oko doplněné o výrazný monokl a napuchlý lícní sval. Z pod trnové koruny,
která do krve drásá pravé ucho, vytékají na čelo a pravý líc drobné potůčky krve. Krk je
z části zahalen kadeří vlasů, které jsou lehce zvlněné, a také výrazným stínováním pod
spodní čelistí, porostlé hustým vousem, a mezi krčními tepnami. Krev skapává také na
klíční kost a hruď, která se zdá být klikatěním hrudní kosti a povislými prsními svaly
mírně propadlá. Pravá paže Krista s výrazným ramenním kloubem a zatnutým
svalstvem je ohnutá v lokti pod 90° úhlem a dává tak vyniknout výraznému loketnímu
kloubu a svalům takto staženého předloktí. Za zmínku stojí rovněž detail zvrásčení
podpaždí. Kristovy překřížená zápěstí, kdy pravé je položené na levém, jsou svázána
koženým řemenem, který se mu zařezává do kůže. Na Kristových rukou zaujmou
především zvýrazněné klouby prstů se šlachami horní pravé ruky, která je v zápěstí
ohnutá do strany. Prsty této ruky budou nejspíše mírně sevřená. Obdobně je zachycena i
spodní levá ruka, z jejíž prstů lze na první pohled zachytit jen malíček, prsteník a
prostředník, a to jen po druhý kloub prstu. Při detailním pohledu lze zpozorovat i
natažený ukazovák, přičemž ostatní jsou v druhém kloubu prstu ohnuté. V
úrovni poloviny kyčelní kosti a podbřišku halí Kristovy bedra bílá rouška. Ta je
traktována nejvíce právě v oblasti kyčlí, a to oblými mělkými záhyby. V úrovni
podbřišku pak rouška vytváří výrazný miskovitý záhyb, který se od levé pánevní kosti
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pozvolně rozšiřuje. Kristova figura je nasvícena z horní pravé strany dopadajícím
ostrým světlem, které tak vrhá výrazný stín na pravou polovinu hrudi a břicha. Díky
tomuto stínování je těžké pozorovat např. prsty v celé své délce. Na Kristově těle však
není vidět žádné stopy po bičování, kterým měl projít.
Dosavadní literaturou o poutním místě je obraz označován jako kopie malíře
Karla Škréty. Vychází přitom pravděpodobně z nápisu na rubové straně plátna. Šigut
uvádí tento přepis: „Karl Schreta fecit 1674“242. Ve skutečnosti je na něm napsáno asi
toto: „ist von Orig[inal] Schreta F[ecit] 16 fol[ium]“, tedy že je malován podle
originálu Škréty, nezdařilo se ovšem ověřit ono „16 fol[ium]“, které asi odkazuje na
nějakou stránku knihy či položku seznamu nějakého inventáře, který se nepodařilo
nalézt. Proti Škrétově autorství se postavil i akademický malíř Jaroslav Alt, asistent
prof. B. Slánského na akademii výtvarných umění v Praze v roce 1955, když přijel
vyzvednout k restaurování milostný obraz Panny Marie Zašovské. Podle něj je Kristus
ve tváři „malován tvrdě.“243
Archivní materiály244 k zašovskému kostelu Navštívení Panny Marie uvádí tento
obraz jako kopii obrazu Karla Škréty. Studiem literatury a návštěvou výstavy věnované
Karlu Škrétovi jsem dospěl k závěru, že obraz nejspíše není ani kopií Škrétova díla.245
Škréta zachytil námět Ecce homo ve svém Pašijovém cyklu určeném do jezuitského
kostela sv. Mikuláše a sv. Václava na Malé straně v Praze. Škrétův Ecce homo je však
pojednán narativním způsobem, kdy je Kristus vyveden v doprovodu strážce a Piláta na
tribunu před zuřící dav, který žádá jeho ukřižování. Zašovský Ecce homo je oproti
Škrétovu pojednán jako osamocená polopostava Krista s korunovanou hlavou.
Zašovský Ecce homo se podobá spíše Škrétovu obrazu Ukřižování s P. Marií a sv.
Janem Evangelistou (kolem 1670 ?). Na zašovském obraze jsou uplatněny obdobné
prvky, např. Kristova svatozář (poněkud rozměrnější), užití obdobných tónů barev,
které Kristu dávají mrtvolný nádech, červenohnědé pozadí dávající vyniknout postavě
Krista nebo podobně formovaná hrudní kost. Škrétovým obrazům se přibližuje i typ
nosu užitých např. na obrazech Kristus na hoře Olivetské (1672), Bičování (1673 –
1674) nebo Korunování trním (1673 – 1674). Se Škrétovým Ecce homo zašovský obraz
pojí podobně zachycena polovina levého ucha či mimika lícních svalů. Tvář zašovského
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Šigut 1942, str. 68.
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Krista je navíc jinak vystínována, kdy autor užívá stínu jen nad pravým obočím, pod
bradou a levou stranou dolní čelisti.
Autorovo uchopení námětu se přibližuje obrazu Ecce homo (1548) od Tiziana
Vecellia.246 Tizianův obraz zachycuje polopostavu Krista na černém pozadí s hlavou
v profilu nakloněnou na levé rameno, což je prvek užitý i v Zašové. Použití mušlovitého
tvaru očních víček, zachycení poloviny pravého ucha nebo formování nataženého krku,
se jeví podobně jako u Tiziana.
Domnívám se, že zašovský Ecce homo patrně nebude kopií Škrétova obrazu,
alespoň žádného z těch dnes známých. Autor obrazu však uplatňuje jisté Škrétovy prvky
a nejspíše byl obeznámen i s dílem Tiziana. Přiřadit obraz konkrétnímu autorovi nebo
autorskému okruhu se jeví na základě mého dosavadního poznání jako nereálné a
zavádějící. Chtěl bych spíše upozornit na tento zajímavý obraz, který si zaslouží
prozkoumání povolanějšími badateli v oboru. Při snaze určit obraz došlo i k uplatnění
UV lampy. Důvodem bylo zjištění, že část drapérie bederní roušky Krista (vlevo od
miskovitého záhybu pod zvedajícím se přehybem roušky) se v těchto místech zdála být
přemalována. K tomuto zjištění došlo až po vyjmutí obrazu z rámu, jelikož toto místo
jím bylo zakryté. Při použití lupy vypadalo, že by pod touto přemalbou mohl být nějaký
nápis, což se použitím UV lampy nepotvrdilo. Nicméně obraz by si jistě zasloužil
restaurátorský zásah, který by mimo jiné potvrdil nebo vyvrátil tuto domněnku.
Obraz sv. Michaela de Sanctis (olej na plátně) pochází z 60. let 18. století a
autorem je, jak už bylo zmíněno, J. F. Pilz.247
Michael se narodil 29. 9. 1591 ve Vic v Katalánsku. V dětství mu zemřeli oba
rodiče, díky čemuž se dostal do opatrovnictví. Jeho poručník ho poslal na učení ke
kupci, který Michaela šikanoval. Z tohoto důvodu Michael ve 12 letech od kupce uprchl
do Barcelony, kde se rozhodl pro život v klášteře. Kvůli svému věku byl ve většině
klášterů odmítnut, smilovali se nad ním až trinitáři. Pro své asketické chápání života
(umrtvoval tělo, chodil bos, bičoval se) se rozhodl v 17 letech změnit klášter a
přestoupil do větve bosých trinitářů v Pamploně. Při askezi obvykle upadal do extáze,
proto byl svými současníky nazýván „extatik“. V důsledku trýznění a vyčerpání zemřel
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http://www.lib-art.com/artgallery/40248-ecce-homo-tiziano-vecellio.html, nahlíženo 24. 3. 2011.
Obrazem se zabýval Mlčák 1982, str. 74.
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v 33 letech. Během svého života obracel hříšníky a uzdravoval nemocné. Blahořečen
byl v roce 1779 a kanonizován roku 1862.248
Toto dílo zachycuje profil polopostavy stojícího trinitářského světce oblečeného
v bílém hábitu se škapulířem a černém plášti s trinitářským křížem a kapucí. Na
škapulíři jde vidět pouze svislé červené břevno trinitářského kříže, zbytek je částečně
zakryt dlaní, kterou si přikládá k hrudi. Při pohledu na mladistvého sv. Michaela se
svatozáří si můžeme udělat představu i o účesu, který trinitáři nosili, kdy měli
pravděpodobně vyholenu oblast spánku a temena hlavy. Sv. Michael stojí před pultem,
na kterém je položena otevřená kniha, pod níž na modrém látce leží lilie, a svým
hluboce nepřítomným extatickým pohledem směřuje na pozdně barokní sluncovou
monstranci. Ta je nesena okřídlenou hlavou anděla z mraků, z kterých na monstranci
vzhlíží dvojice hlav putti. Rovněž pozoruje monstranci i okřídlená hlava anděla
v pravém horním rohu, doprovázen hlavou putta, která naopak směřuje svým pohledem
na sv. Michaela de Sanctis.
Pilz použil při komponování tohoto obrazu obdobně jako u výše probíraného
obrazu Křtu Krista na křtitelnici rozptýlené sakrální světlo, které dodává scéně příjemný
meditativní nádech, kterému na osobitosti přidává i teplý rokokový kolorit. Pilz zároveň
uplatnil v obraze nejčastější námět zobrazení sv. Michaela de Sanctis, klečícího
v trinitářském řádovém rouchu před pultíkem s knihou, pozorujíc zlatou monstranci,
svůj hlavní atribut.
Posledním zajímavým obrazem je rozměrné plátno Ex vota meziříčského
děkana Andrease Helmesiniho (olej na plátně). Literaturou je obraz kladen do roku
1707.249 Podle malířského zpracování však může být obraz i mladší a Helmesiniho
uzdravení mohl pojímat retrospektivně. Je známo, že Helmesini byl nakloněn založení
trinitářského kláštera při hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí.
Z toho mohla vyplynout vlastní iniciativa pozdějších zašovských trinitářů k vyhotovení
votivního obrazu, aby tak podpořili kult Panny Marie Zašovské. Bohužel to však není
možné potvrdit, jelikož se nedochovaly patřičné prameny.
Na plátně je zachycen moment, kdy se v místnosti (okno s mříží v pravé části
kompozice) na lůžku nemocnému děkanu Helmesinimu zjevuje Panna Marie
248

Viz. Buben 2007, str. 243 – 244, kde se stručně věnuje tomuto světci. Internetovým zdrojem pak byly
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s Ježíškem. Děkan, v bílé košili s bílou čepicí na hlavě, leží na posteli s dvěma modrými
polštáři, zdobenými zlatými rostlinnými výšivkami, pod hlavou, přičemž nohy má
přikryté hnědou dekou. Levou dlaní svírá krucifix a v pravé přidržuje palcem a
ukazovákem medailon s vyobrazenou Pannou Marií a Ježíškem. Pravou ruku
s medailonem jakoby zvedá ve snaze ukázat medailon právě se zjevující Panně Marii
s dítětem v oblacích. Ta je zachycena v polopostavě v starorůžových šatech a modrém
plášti s bílým šátkem přes hlavu a přehozeným přes hruď. Panna Marie drží pravou
rukou levou nožku nahého Ježíška, který se zapírá pravou nohou o matčinu paži. Marie
pak levou dlaní přidržuje královské jablko, na kterém má Ježíšek položenou levou ruku.
Pravou ruku Ježíšek pozvedává v náznaku požehnání. Helmesini komunikuje s Pannou
Marií nejen svým pohledem, ale i prosbou, která mu vychází z úst a zní: „Maticzko Božy
tobie se poruczym.“ Za starého děkana se přimlouvá i dvojice polopostav kněží v bílých
šatech s růžovými lemy, stojící za postelí. Mladší kněz přímo za děkanem má ruce
sepjaté k modlitbě a s blaženým výrazem ve tváři pozoruje medailon, který drží
Helmesini. Starší kněz s tmavými vlasy a knírkem vzhlíží v profilu zachycenou tváří
k okřídlené polopostavě andílka, vykukujícího z oblak, který pohledem v buclatém
obličeji a pravou rukou odkazuje na Pannu Marii s dítětem. Obraz je v horní a spodní
části doprovázen nápisem, který udává, z jakého důvodu obraz vznikl.250
Olejomalba byla v roce 1955 restaurována Janem Kneblem, podle kterého byl
„malován jakýmsi amatérem, samoukem, koncipoval a dělal, jak uměl.“251 je patrně
dílem nějakého místní umělce
Na faře se dochovala dřevěná postava Vzkříšeného (Vítězného) Krista patrně
z roku 1741, jak je uvedeno na spodní straně podstavce. Socha vzpřímeně stojícího
Krista je koncipována plně plasticky, a to i v partiích zad. Z toho lze usuzovat, že byla
umístěna v prostoru. Mohla stát samostatně např. na hlavním oltáři v čase Velikonoc
nebo mohla být součástí Božího hrobu.
Vzpřímeně stojící Kristus s mírně pokrčenými koleny pozvedává pravici
s klasicky nataženým palcem, ukazovákem a prostředníkem, kterou žehná věřícím. V
250
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dlani upažené levice pak zřejmě svíral korouhev vzkříšení s bílým křížem na červeném
pozadí, která se však nedochovala. Krista halí esovitě stočený plášť, který se kupí za
hlavou a přechází přes pravou paži kolem zad k bedrům, kde se stává součástí bederní
roušky, jejíž cíp se na levém boku rozevlává do prostoru.
Při prvním pohledu na štíhlou postavu Krista zaujme hlava s protáhlým
obličejem, modelace trupu, protáhlé prsty na rukou, snaha zachytit svalovou hmotu či
esovitá drapérie. Obličeji Krista dominuje nos, výrazně klenutá brada s krátkým
tmavohnědým plnovousem a poměrně velké ostře řezané uši. Rozčísnuté vousy se na
bradě plošně stáčejí do volut. Naopak vlasy se formují na šíji v bohatě traktovaný a
zvlněný celek. Štíhlá partie hrudníku s náznaky žeber a prsních svalů přechází
zřetelným propadnutím k zvýrazněnému břichu s pupkem. Svalová hmota, především
na pozvednuté pravé ruce, kdy je viditelný výžlabek ramenního kloubu, se snaží navodit
pocit napětí. Podobně je tomu i u nohou s vystouplými koleny a strnulými stehenními a
lýtkovými svaly, které zároveň mírně zvednutými patami chodidel na zešikmené zemi
navozují dojem, jakoby se Kristus snažil najednou vznést k nebesům. Drapérie pláště je
traktována sérií dlouhých a výrazných záhybů od hlavy až k levému boku, kde se
vytváří cíp látky, který je silně prokrajován a ve spodní části navíc vykrojen, čímž se
umělec snažil evokovat vzruch. V partii hýždí je drapérie traktována převážně
horizontálními záhyby.
Výsledný dojem sochy je spíše statický, ale i navzdory tomu patří mezi jedny
z nejcennějších kusů, které se v kostele dochovaly.
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4 Liturgické předměty
Liturgické předměty (kalichy, monstrance, ciboria, kadidelnice atd.) jsou
neodmyslitelně spjaty s církevními obřady. V této kapitole se zaměřím především na
kalichy, ciboria a monstrance. Paramentům se vzhledem k jejich množství a časově
náročnému zpracování, které by přesáhlo rozsah této práce, věnovat nebudu. Cílem
kapitoly je popsat tyto předměty a na základě zjištěných puncovních značek přiřadit
autora a určit dobu vzniku.
V současnosti má kostel Navštívení Panny Marie pět monstrancí, pět kalichů a
dvě ciboria. Většina z těchto předmětů pochází z 19. století. Na vině je odvod
kostelního stříbra v roce 1808 za faráře Františka Hohna. Tehdy bylo nařízeno odevzdat
mincovnám všechny postradatelné stříbrné předměty, kterými měl být řešen nedostatek
stříbra pro ražbu mincí, jelikož tehdy Rakousko splácelo válečné reparace napoleonské
Francii. Nařízení se ovšem nevztahovalo na předměty značné umělecké hodnoty. Tak se
například dochoval mešní kalich z roku 1735 od Františka Josefa Rossmayera a zlacené
ciborium s vročením 1721.252
Bylo odvedeno stříbro v celkové váze 70 funtů.253 Většinou se jednalo o votivní
dary milostnému obrazu Panně Marii Zašovské, ale byly odvedeny i pozlacená
monstrance, šest pozlacených kalichů s patenami, dvě ciboria, dvě mešní konvičky atd.
Za tento odvod dostal kostel obligaci na 1 370 zl. Můžeme si tak udělat představu, jak
byl kostel v té době bohatý a zároveň můžeme jen spekulovat, jak staré ony odvedené
bohoslužebné nádoby byly. Některé jsou zmiňovány již při rušení kláštera v roce 1783,
kdy je ve výčtu věcí zmíněna ona pozlacená monstrance, dvě stříbrná a pozlacená
ciboria či pár mešních konviček.
Nejstarším dochovaným liturgickým předmětem v kostele je kalich s patenou254
ze zlaceného stříbra objednaný trinitáři u Františka J. Rossmayera, zhotovený roku
1735. Na okraji spodní části profilované nohy je označen punci zleva ve dvou
horizontálně protnutých elipsách 12·F255 (stejný punc je i na kupě), dále v malé kartuši
je vyražen rok 1735, vedle ní v kruhu pak punc města Olomouce v podobě orlice a
252

Vročení ciboria uvádí Šigut 1942, str. 45.
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Kruhový talířek na hostii.
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nakonec značka samotného autora s iniciály FR v kartuši. Patena s tepaným křížem je
pak puncována značkou F.256
Profilovanou nohu kalichu na kruhové laločnaté základně zdobí motiv
proplétající se pásky s vegetabilními a mušlovými ornamenty. Noha je rozdělena do
jakýchsi šesti polí, kdy se střídá dvojice okřídlených hlav andílků s emailovými
medailony s výjevy ze života Panny Marie. Nohu zakončuje prstenec, na který nasedá
hruškovitý nodus (ořech)s motivy akantu ve spodní části a s čtveřicí okřídlených hlav
andílků od sebe oddělených květy. Na dřík, ukončený mušlovým kanelováním, nasedá
hladká kupa usazená v koši. Koš je od kupy oddělen římsičkou s akantovým a
mušlovým dekorem. Zdobení koše je pojato obdobným způsobem jako na noze kalichu,
tedy pásky s vegetabilními motivy, třemi dvojicemi okřídlených hlav andělíčků a třemi
emailovými medailony s výjevy ze života Panny Marie.
Emailové medailony na noze kalichu zachycují Narození Panny Marie,
Nanebevzetí Panny Marie a Pannu Marii jako Immaculatu. Scéna Narození Panny
Marie se odehrává v interiéru s dlažbou (bílo modrá), krbem, postelí a umyvadlo.
Polopostavu sv. Anny doprovází tři porodní báby, z nichž jedna jí předává dítě Pannu
Marii na bílé osušce do náruče. Zády k pozorovateli klečí jedna z porodních bab se
džbánem a druhá pak stojí vpravo od sv. Anny a drží bílý ručník. Za zády Panny Marie
stojí polopostava staršího muže v červeném plášti, který ji žehná. Patrně se jedná o
jejího manžela sv. Jáchyma. V pozadí se pak odehrává scéna , kdy sv. Anna leží
v posteli, přičemž jí nějaká žena něco nese. Ložnici doplňuje stůl patrně s položeným
talířem.
Výjev medailonu s motivem Nanebevzetí Panny Marie je pojat jako davová
scéna, v níž jsou postavy zachyceny většinou jako polopostavy v profilu či v čelním
pohledu. Panna Marie sedí na oblacích ve svém tradičním šatu s upaženýma rukama a
zlatým nimbem, který přechází v červené paprsky. Nanebevzetí přihlíží dvanáct postav
seřazených kolem profilované tumby. V levé části medailonu je výraznou postavou
starší muž se sepjatýma rukama, který padá na kolena a vzhlíží k Panně Marii na
oblaku. Na ni ukazuje levou rukou také muž, který se sklání k poklekávajícímu muži.
Dalo by se říci, že postavy v levé části s úžasem vzhlíží Panně Marii. Naopak postavy
uprostřed a vpravo udivenými pohledy zkoumají prázdný sarkofág. Žena uprostřed
v růžových šatech dokonce tumbu kontroluje rukama. Obdobně se o Mariině
256
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nepřítomnosti přesvědčuje i muž v zeleném šatu, avšak svýma rukama nic
neprohledává, spíše žasne. Nad ním stojící polopostava muže v modrém šatu pak
promlouvá k lidem.
Panna Marie Immaculata je zobrazena jako mladá dívka s rozpuštěnými vlasy v
spodním šatu starorůžové barvy a bílém šatu, přes který má přehozen modrý plášť. Stojí
na modré sféře, kterou obtáčí had a svou pravou nohu má položenou na srpku měsíce
(symbol čistoty). V levé ruce drží lilii, další symbol své čistoty, a pravou ruku si
pokládá na hruď. Kolem hlavy má dvanáct hvězd. Pannu Marii doprovází dvě okřídlené
hlavy andělíčků nad jejími rameny. Panna Marie Immaculata, jakožto apokalyptická
žena, je zobrazena na pozadí s červeno žlutými apokalyptickými mraky.
V koši kupy jsou pak na emailových medailonech výjevy Zvěstování, Navštívení
Panny Marie a Uvedení Páně do chrámu. Dějištěm Zvěstování je interiér Mariiny
světnice, doplněný košem s prádlem257 a stolkem s červeným ubrusem, u kterého klečí
Panna Marie, vyrušená při čtení Izaiášova proroctví archandělem Gabrielem. Ten stojí
na nebesích, naklání se k Marii a podává ji lilii – symbol čistoty a zvěstování. Panna
Marie se k lili otáčí a levou rukou se ji chystá převzít. Gabriel v modré sukni a
žlutooranžovém plášti přitom pravou rukou odkazuje na holubici Ducha svatého
s jasnou svatozáří. Od hlavy holubice vychází paprsek světla, který dopadá na hlavu
Panny Marie, čímž je symbolizováno Kristovo vtělení (tj. početí Panny Marie)
prostřednictvím Ducha svatého, který sestoupil od Boha.
Navštívení Panny Marie se odehrává před budovou, z níž jde vidět jen část okna
a nárožní pilíř. Mladá Panna Marie v tradičním šatu a s výraznou svatozáří se vítá se sv.
Alžbětou s jednoduchým kruhovým nimbem nad hlavou. Panna Marie pokládá levou
ruku na Alžbětino pravé rameno a zároveň si obě ženy podávají ruce na přivítanou.
V pravé části výjevu přichází sv. Josef s výrazným kloboukem, doprovázený
Zachariášem v kněžském rouchu. Scénu v pozadí doplňují dva vzrostlé jehličnany.
Poslední medailon s námětem Uvedení Páně do chrámu (Obětování Krista)258 se
odehrává v jeruzalémském chrámu s patrnými pilíři s profilovanými římsami a
vysokými okny. Ústředními postavami jsou velekněz Simeon v kněžském rouchu
s mitrou na hlavě, který předává dítě Krista na bílé dečce před oltářem s knihou klečící
257

Mohlo by se jednat o narážku na Mariino vychování v jeruzalémském chrámu, kde tkala a předla
kněžská roucha. Bývá znázorňován koš s vlnou nebo přeslice. Hall 1991, str. 506.
258
Židovský zákon vyžadoval, aby vše prvorozené bylo přineseno do chrámu a obětováno. Děti však
měly být vyplaceny pěti šekely. Tímto obřadem se připomínalo zabíjení prvorozených v Egyptě, čehož
byli židé ušetřeni.
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Panně Marii do rozevřené náruče. Vedle ní stojí sv. Josef opírající se o hůl. Za ním pak
stojí polopostava žehnajícího muže. Po jeho boku se k Josefovi sklání patrně postarší
prorokyně Anna. Za Simeonem stojí dvojice neznámých mužů, z nichž ten v zeleném
plášti drží knihu. Vedle Panny Marie je na zemi položen košík s dvěma bílými
hrdličkami či holoubaty, které odkazují na židovský obřad očišťování matky, při němž
měli být tito ptáci obětováni. Křesťanská slavnost Očišťování byla od nepaměti
doplněna o průvod se svíčkami.259 Na ni nejspíše odkazuje čelem k Simeonu otočená
postava poklekávajícího muže v bílém šatu, který drží hůl se zapálenou svíčkou.
Prostorovost výjevu navozuje také repusoárově zpracovaný starorůžový baldachýn
v horní části medailonu.
Medailony se vyznačují vysokou kvalitou zpracování detailů, např. řasení vousů,
vlasů nebo mimika a výrazy obličejů. Umělec rovněž klad důraz na přesvědčivost
traktování drapérií. Na medailonech jsou použity pestré odstíny barev od blankytně
modré až po světle žlutou. Jednotlivé scény jsou naplněny jasným světlem, které dává
občas prostor i výraznějšímu stínování. Z medailonů vyzařuje již na první pohled jistý
vzruch a život. Ve spojení s celkovým uměleckým provedením kalicha tak vzniká
jedinečné dílo hodné obdivu, jenž zároveň svědčí i o výsokých nárocích ze strany
trinitářů, kteří byli zadavateli tohoto bohoslužebného předmětu.
Po výše zmiňovaném odevzdání stříbra v roce 1808 věnoval kostelu zlacený
kalich místní kaplan František Lohr. Kalich kruhové základny má zdobeno pouze
zakončení profilované nohy vegetabilním motivem. Nodus i kupa jsou hladké. Kalich
není značen, má pouze ze spodní strany vyryt nápis „Cum nec Sacra parceret argento
necessitas publica fieri fecit P. F. Lohr.“260
Další kalich byl zakoupen v roce 1850 farářem Karlem Jelcem z peněz
Náboženské matice. Na profilované kruhové základně je vyražena puncovní značka
patrně pražského puncovního úřadu s rokem 1849. Bohužel je nedoražené písmeno „B“
nad oválným štítkem (dělený v horním poli číslice 13, spodní pole polcené). Na Prahu
usuzuji jen pouze celkového tvaru vyražené značky.261 Celý kalich je hladký bez
dekoru, pouze patka je zakončena prstencem, na který navazuje dřík s nodem. Stejně
jako u předchozího kalichu z roku 1808, se i u tohoto nedochovala patena.
259

Tato slavnost je též známá jako Hromnice, kdy se konal průvod s posvěcenými svíčkami, které se pak
rozsvěcovaly při bouřkách.
260
Šigut 1942, str. 67 přeložil nápis takto: „Když státní úpadek neušetřil ani posvátného stříbra, dal
udělati P. Lohr.“
261
Stehlíková 2003, str. 605.
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Poslední dva kalichy jsou značeny na kupě písmeny JT a patrně rakouskou
státní značkou pro stříbrné zboží o ryzosti 500/1000, používanou v letech 1872 – 1921.
Podle signování JT by se mohlo jednat o Jana II. Tenglera, významného pražského
stříbrníka a zlatníka. Společně s bratrem Aloisem I. byl od roku 1880 činný v dílně
svého otce Jana I.. Nejstarším jeho samostatným dílem je oprava kalicha z Ročova
kolem roku 1900. Jeden z našich kalichů však pochází z roku 1889,262 jednalo by se
tedy o jeho nejstarší práci. Je však také možné, že autorem tohoto kalichu je jeho otec
Jan I.263
Materiálem kalichu z roku 1889 je zlacené stříbro. Má profilovanou nohu
složenou ze šesti laloků, které jsou zdobeny po obvodu vegetabilním rytým motivem a
zároveň je každé pole doplněno stříbrným květem s usazeným světle modrým řezaným
sklíčkem uprostřed. Patka přechází nad perlovcem v šestiboký dřík s rostlinnými motivy
a profilovaným prstencem. Nad prstencem je pak dřík ozdoben listovým ornamentem
v jednotlivých obdélníkových polích. Nodus uprostřed dříku je dekorován obdobnými
květy jako jsou na patce. Kupa je vsazena do nízkého koše, který je vespod zdoben
rytmizovanými trojúhelníky. Koš dále po obvodu dekorují řezaná červená sklíčka
umístěná do pole mezi perlovci. Z vrchního perlovce pak vybíhají listy, oddělující koš
od kupy.
Druhý kalich je oproštěn od bohatého dekoru. Kruhová patka je hladká,
zakončená perlovcem a dvojicí prstenců s řetězem z listů. Nodus hladkého dříku je
z vrchní i spodní strany mušlově kanelován. Stejným způsobem je kanelován i koš
vysoké kupy, který je zakončen listy akantu.
Obdobně jako kalich z roku 1889, tj. signování písmeny JT a rakouskou státní
značkou pro stříbrné zboží, je značena i novogotická monstrance, kterou daroval
kostelu 20. dubna 1889 Josef Žlebčík, farář ve Staré Bělé. Značky se nachází jak na
noze, tak v prosklené schránce a na tribuně. Tato přes 3 kg vážící monstrance ze
zlaceného stříbra se neměla uvádět v kostelním inventáři, snad pro obavy z možné
konfiskace jako v roce 1808.264
Tato bohatě provedená novogotická věžová monstrance svým pojetím připomíná
architekturu katedrál. Na její šestilaločnaté profilované noze je vyryt nápis „Dar
Důst[ojného] p[ana] p[ana] Jos[efa] Žlebčíka nar[ozeného] v Zašové faráře v St[aré]
262

Pozlacen v roce 1894.
Viz. Stehlíková 2003, str. 502 – 503 a 563 – 564.
264
Viz. pozn. č. 263.
263
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Bělé Panně Marii Zašovské.“ V jednotlivých lalocích jsou vytvořeny boule, které jsou
rozděleny výběžky na půl a vybíhají spolu s výběžky mezi jednotlivými laloky pod
spodní prstenec dříku, zdobený vegetabilním motivem. Samotná noha i dřík s nodem
jsou hladké. Nodus je doplněn šesti vystupujícími útvary, v nichž je na červeném
podkladu položen stylizovaný květ. Na dříku je pak nasazena tribuna se schránkou na
hostii a dvěma křídly s anděly v tabernáklech. Tribuna zdobená kraby a listovými
ornamenty, které svými styčnými body vytváří srdíčka, volně padají přes okraj hrany
tribuny, která je doplněna cimbuřím. Na tribuně stojí trojice stříbrných polopostav
andělů, kteří mají na rukou položenu pásku s nápisem „Ecce Agnus Dei“ (Hle, beránek
Boží!). Na tribuně je postavena schránka na hostii, jejíž sokl je zdoben po obvodu
slepou kružbou v podobě jeptišky. Samotný rám schránky je doplněn o řezané červené
sklíčka, spirálovitý prvek a sklo rámuje z přední strany opět trojlisty jako pod tribunou.
Ve schránce je pak umístěna lunula v podobě ležícího půlměsíce na stopce. Schránka je
zakončená kupolí s modrým křížem s jetelovitě zakončenými rameny a uprostřed v
světle modrém poli s iniciály IHS (Iesus Hominum Salvator – Ježíš, spasitel lidí). Kříž
je umístěn pod tabernáklem s vysokou věží zakončenou fiálou s kytkou doplněnou
kraby stejně tak, jako vimperky s jeptiškou a fiály nad jednoduchým opěrným systémem
tabernáklu. Kolem kupole pak obíhá jakýsi „plot“ s vimperky v podobě oslího hřbetu,
který protíná zrcadlově otočený vimperk, čímž se vytváří kosočtverec pro čtyřlistou
kružbu. Jednotlivá pole „plotu“ jsou rozdělena fiálami s konzolkou a krabem. Křídla
s tabernákly přisedají k schránce pomocí akantů a k tribuně balustrádou s jeptiškami,
pod kterými jsou doplněny stáčejícím se listem. Tabernákly jsou dekorovány obdobně
jako věžička, pouze jsou pojaty se stříškou za vimperky o sklonu 60° (je na ní patrná i
šestiúhelná krytina). Andělé pod tabernákly se k sobě navzájem natáčejí. Anděl na levé
straně shlíží k andělům na tribuně a má sepjaté ruce na prsou. Anděl napravo
s překříženýma rukama na hrudi pak vzhlíží k nebesům.
Následující sluncové monstrance jsou značeny v trojúhelníku patriaršním
křížem na trojvrší a číslicí 5, tj. punci užívanými od roku 1921. Dále jsou signovány
písmeny F·F v obdélníku. Toto signování se bohužel nepodařilo rozluštit. Vedle toho je
na první monstranci vyražena i ryzost stříbra v hodnotě 800.265
První monstrance ze zlaceného stříbra je označena všemi výše uvedenými punci,
a to jak na noze, tak na dříku a zadní části rámu schránky. Monstrance kruhového
265

Ibidem, str. 614.
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půdorysu s profilovanou nohou má svrchní část dekorovánu listy s květy a kruhovým
páskem, na kterém jsou umístěny jednoduché kartuše s vypuklými středy, navozující
dojem drahého kamene. Kónicky se zužující noha je zdobena opět květy a listy, ovšem
poněkud většími. Dřík s prstenci a nodem je hladký, dekorován je pouze nodus ve tvaru
obráceného kužele, na kterém je uplatněn obdobný vegetabilní motiv jako na noze a
navíc je doplněn páskou s kruhovými „medailony“, jejíž vnitřní část je mírně vypouklá.
Prosklená schránka jakoby vyrůstá z listů palmety. V podstatě je tvořena dvěma rámy
na paprsčité gloriole. Na zadním rámu se objevují motivy jako na noze – kartuše na
kruhové pásce. Mezi jednotlivými kartušemi je vždy trojice různobarevných řezaných
sklíček, a také z ní vyrůstají listy palmety, které se stáčí na koncích do volut. Ve vrcholu
tohoto rámu je pak na kartuši umístěna dvojice nádob postavená víky k sobě, na kterých
je posazen kříž s vegetabilními rameny a červeným sklíčkem uprostřed. Samotnou
schránku z vnější strany obíhá řetěz palmet, přičemž vnitřní stranu u skla dekorují
trojlisty.
Stejnými punci je značena i sluncová monstrance ze žlutého kovu, chybí ji
však označení ryzosti a punci jsou jen na plíšku, na kterém je postavena lunula.
Monstrance elipsovitého půdorysu má profilovanou nohu, jejíž střední část zdobí
neurčitý ornament. Svrchní část nohy je kanelovaná, přičemž se střídají rovné kanelury
s vypouklými. Rovněž zakončení nohy je vypouklé a s listovým dekorem, který
přechází v prstenec ozdobený provazem listů. Nodus připomíná vázu a je zdoben
kanelurami, pletenci s perlovcem a květy a mřížkou s květy. Nodus přechází v další
prstenec s listy, z kterých vyrůstá nástavec se schránkou na hostii na paprsčité gloriole,
která je ve vrcholu zakončena tlapatým křížem. Za schránkou s rámem v podobě kartuše
vyrůstá další paprsčitá gloriola, kterou za ní rámují obilné klasy, vinné hrozny, tedy
eucharistické symboly těla a krve Krista. Tento zadní rám schránky je nahoře ukončen
uzavřenou korunou na baldachýnu. Na schránku s lunulou v podobě zubatého půlměsíce
s křížkem, který je tepán bohatým vzorem s vlnovkou a perlovcem po svém obvodě,
dohlíží k zadní gloriole připevněná polopostava Boha Otce, vynořující se z mraků
společně s okřídlenou hlavou andělíčka. Bůh Otec zvedá pravou ruku a levou má
položenu na královském jablku, za hlavou má trojúhelník jako symbol přítomnosti
Nejsvětější Trojice.
Poslední monstrance je neznačena ze žlutého a šedého kovu. Tato monstrance
pochází z 19. století. Její noha elipsovitého půdorysu je ve střední části zdobena
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listovcem, který je od zdobení svrchní části oddělen kruhovou páskou. Svrchní část
nohy dekoruje kříž, jehož svislé břevno tvoří vinná réva a vodorovné obilné klasy, tedy
eucharistické symboly. Pole mezi jednotlivými rameny kříže jsou doplněny mušlovým
kanelováním. Noha je zakončena válcovou podstavou dříku, která je v horní části
zkrášlena řetězem s vinnou révou. Dřík s nodem je hladký. Nodus v podobě zvonku je
vodorovně kanelován a v horní části ozdoben listovcem. Dřík je opět zakončen listy
palmety, z kterých vyrůstá nástavec se schránkou na hostie. Samotnou schránku na
paprsčité gloriole s připojenou okřídlenou hlavou anděla v horní části a zakončenou
křížkem se svatozáří, rámuje perlovec a jetelové trojlisty. Za ním pak následuje menší
paprsčitá gloriola a za ní vynáší palmety z listů vegetabilní motiv s perlovcem po
stranách obilné klasy v podobě sloupů s na nich položeným věncem, ze kterého
vyrůstají dvě větvičky vinné révy s hrozny. Věnec vytváří ve vrcholu oválné pole,
v němž je umístěn patrně rostlinný květ.
Jedním z nejstarších dochovaných předmětů je také barokní ciborium266 ze
žlutého kovu, bohužel bez značení, s vyrytým nápisem „EXILe hoC CIborIVM B.
VirgInI ZasChoVIrnsI pIetatIs erga fIerI CVraVIt GeorgIVs SokoLoWskY“267, který je
zároveň chronogramem, jehož vročení je 1721.268 Ciborium dal pro kostel Navštívení
Panny Marie zhotovit kněz Jiří Karel Sokolovský.269 Toto ciborium s šestilaločnatou
profilovanou patkou, má její svrchní část zdobenou akantovými listy ve svazcích, které
tak vytvářejí šest polí. Dřík s profilovaným hladkým nodem nasedá na talíř s perlovcem.
Miska ciboria je hladká a její víčko je ozdobeno obdobným akantovým ornamentem
jako patka. Víčko akcentuje profilovaná věžička s křížkem, jehož ramena jsou liliovitě
zakončena.
Ciborium je poměrně slušnou prací, na které se však podepsal zub času, a proto
by si jistě zasloužilo restaurátorský zásah.
Druhé stříbrné ciborium, zakoupené v roce 1878, již není tak zdobené,
zato je však honosnější. Je označeno puncem ACH·P, tj. Křesťanská akademie v Praze,
266

Nádoba k uchování konsekrovaných hostií.
Šigut 1942, str. 45 uvádí tento překlad: „ Toto skrovné ciborium z úcty k Panně Marii zašovské dal
udělati Jiří Karel Sokolovský.“
268
Viz Šigut 1940, str. 45
269
Sokolovský je vzpomínán jako kněz v kostele sv. Jiří na Pražském hradě, kde je zmiňován smlouvou
z 12. října 1720, kterou zakládá nadaci částkou 4 500 zl. s povolením abatyše kláštera benediktinek u sv.
Jiří.
V té
době
byl
správcem
svátostí
a
kaplanem.
Zdrojem
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MupMurm7JbcJ:vdu.unikoeln.de:8181/mom/CZ/NA/FPL/100/charter+%22Ji%C5%99%C3%AD+Karel+Sokolovsk%C3%BD%2
2&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&source=www.google.cz, nahlíženo 16. 6. 2011.
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která se zabývala ochranou a obnovou církevních památek. Byla založena v roce 1875 a
pod tímto názvem fungovala až do svého znárodnění v roce 1950, kdy došlo
k přejmenování na Charita, chrámová služba. Během své existence se v ní vystřídaly
osobnosti jako architekt Josef Mocker, Antonín V. Barvitius či Josef Fanta, kteří se
podíleli na uměleckých návrzích. Vedle písmene „A“ je pak vyražena rakouská státní
značka pro stříbrné zboží doplněná o písmeno C – pro město Prahu a číslice 3, tj. ryzost
asi 800/1000.270
Toto historizující ciborium má profilovanou hladkou šestilaločnatou patku,
zdobenou ve střední části obíhajícím spirálovitým ornamentem, zakončenou římsičkou.
Nodus, oddělen od dříku s prstencem spirálovitým ornamentem, je profilovaný. Miska
ciboria je dekorována spirálovitým a palmetovým motivem. Stejný spirálovitý vzor je
použit i pod víčkem u hrdla misky. Víčko zdobí obíhající palmety a akcentuje jej
věžička s prstencem a berličkovým křížkem, jehož základnu kryjí opět palmetové listy.

270

Stehlíková 2003, str. 259 a 564.
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Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo sepsat ucelenou historii zašovského poutního
místa, potažmo poutního kostela Navštívení Panny Marie v Zašové, s důrazem na popis
vybavení kostela, jeho přilehlých místností a liturgických předmětů. Pro tuto práci jsem
čerpal informace z rozmanité literatury a poměrně početných archivních materiálů, na
jejichž základě jsem nemohl zjistit pro mě důležité poznatky, např. ohledně účtů, které
se před rokem 1856 nedochovaly. Tím bylo ztíženo jakékoliv přesné určení autorství,
které se tak přesunulo do roviny komparace děl zachovaných v kostelech blízkého i
vzdáleného okolí. Při této příležitosti jsem rovněž navštívil výstavy věnované
baroknímu umění, a sice Karel Škréta (1610 – 1674): Doba a dílo (pořádané Národní
galerií v Praze) a Olomoucké baroko: Výtvarná kultura let 1620–1780 (pořádané
Muzeem umění Olomouc).
Během mého bádání se podařilo např. objevit literaturou opomíjenou skutečnost,
že během konsekrace kostela v roce 1742 světil olomoucký biskup Jakub Arnošt
z Lichtenštejna oltář sv. Anny, který se do dnešních dnů dochoval pouze v
zarámovaném kresebném návrhu, jenž je dnes uložen v boční komoře ambitu. Myslím
si, že na základě onoho návrhu se v budoucnu badatelé dozví ještě zajímavé informace,
jak ohledně autora návrhu, tak díky objevům dalších archivních materiálů, které by tak
zaplnily mezeru v historii kostela.
Při zpracovávání popisů oltářů, obrazů, soch a liturgických předmětů se podařilo
některé z těchto věcí určit, tím narážím především na liturgické předměty, které byly ve
většině případů značeny punci, jenž se daly věrohodně rozklíčovat. Poněkud horší
situace byla u obrazů, protože jejich velká většina nebyla signována a nedochovaly se
archivní podklady. S jistou dávkou opatrnosti byl jejich vznik možný alespoň rámcově
zařadit. U sochařské produkce, vytvořené pro zašovský kostel, je možné usuzovat na
dvě neznámé dílny, jenž jedna zhotovila např. dva boční barokní oltáře, kazatelnu a
dvojici andělů za hlavním oltářem. Druhá se pak podílela na sochách zakladatelů
trinitářského řádu, umístěných na fasádě západního průčelí kostela (dnes v ambitu).
Podařilo se najít spojitost mezi oltářními obrazy Všech svatých a sv. Otýlií, jejímž
autorem mohl být fr. Victor, který se mohl podílet i na dalších realizacích v kostele,
např. na obraze Panny Marie Trinitářské.
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Závěrem má tato bakalářská práce také upozornit vědeckou veřejnost na
průzkum zachovaných obrazů a soch, pro který by mohla sloužit jako odrazový můstek.
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