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ANTONÍN Z PADOVY 
 
 

Život 

Antonín z Padovy se narodil v roce 1195 v Lisabonu jako Hernandez (Ferdinand) 

Martin hrabě z  Bullones. Po náboženském vzdělání, tedy studiu teologie, vstoupil roku 

1212 k augstiniánským kanovníkům v portugalské Coimbře (klášter Santa Cruz) a 

přijal tam kněžské svěcení. Později, asi okolo roku 1220, se setkal s prvními 

františkány - představiteli jednoho ze dvou tehdy založených mendikantních řádů 

(1209). Zapůsobila na něj především řehole sv. Františka – adorace chudoby, návrat 

k přírodě i prvky mystiky – a  ovlivnila ho rovněž mučednická smrt pěti příslušníků 

tohoto řádu, kterou nalezli v Maroku. Přenesení jejich ostatků do Coimbry se Antonín 

zúčastnil. Pod vlivem těchto událostí se rozhodl vstoupit do františkánského řádu a 

odejít do Afriky jako posel víry. Přestoupil roku 1220 k menším bratřím do kláštera sv. 

Antonína v Coimbře a přijal zde řádové jméno Antonín. O něco později vyrazil do 

Maroka jako misionář hlásat slovo Boží. Sotva však do Afriky dorazil, onemocněl a 

musel se vrátit zpět do Portugalska. Při zpáteční plavbě byl okolnostmi přinucen 

vylodit se na Sicílii (nedaleko Messiny), odkud se odebral do Assisi, kde právě zval 

zakladatel řádu František ke druhé generální kapitule do Porciunkuly. Antonín byl 

uveden do řádové provincie kraje Emilia-Romagna do horského kláštera Monte Paolo 

blízko města Forlí na adriatickém pobřeží.  

Antonín se projevoval mimořádným řečnickým nadáním a Itálie v něm objevila 

jednoho z nejnadšenějších kazatelů celých církevních dějin. V letech 1222-1224 

působil v kraji kolem Rimini a Milána, od roku 1224-1226 přeložil své působení do 

jižní Francie a roku 1227 se opět vrátil do severní Itálie, kde se nakonec usadil 

v Padově už jako provinciál řádu (pro severní Itálii). Jeho kázání byla směřována proti 

veškerým bludům té doby, proti albigenským a waldenským. Jeho úsilí bylo 

korunováno úspěchy. František z Assisi nakonec Antonína jmenoval prvním učitelem 

teologie pro menší bratry, mistrem františkánů – teologii vyučoval v Padově a v Bologni.  

Velmi oslaben a vyčerpán všemi svými misijními cestami se musel Antonín 

uchýlit v roce 1231 do poustevny v Camposampiero nedaleko Padovy. V koruně stromu 

(ořechu) si dal postavit sídlo. Ve svých 35 letech se odebral k řeholnicím do kláštera sv. 

Marie z Arcelly v městské části Padovy, kde 13.6. 1231 zemřel. V roce 1263 byly jeho 
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ostatky  za přítomnosti řádového generála Bonaventury vyzvednuty a přeneseny do 

Antonínovy baziliky, pro tento účel zbudované.  

Svatý Antonín patří k vynikajícím osobnostem katolické církve. Už za jedenáct 

měsíců po své smrti, 30. 5.  1232 (nejkratší proces svatořečení v dějinách) byl přijat 

mezi světce. Slavnostní akt provedl týž papež, který kanonizoval čtyři roky předtím 

Františka z Assisi: Řehoř IX. O sedm století později 16.1. 1946 přijal papež Pius XII. 

františkánského kazatele mezi církevní učitele. Tento titul byl zcela mimořádný, 

protože Antonínova spisovatelská pozůstalost, na rozdíl od ostatních církevních 

učitelů, byla velmi malá – šlo jen o náčrty kázání, resp. o jediný Antonínův spis tzv. 

Sermones (Kázání) z roku 1230, který sepsal v Padově. 

 

Kult 

Svatý Antonín je patronem Padovy, Lisabonu, Paderbornu a Hildesheimu 

(Portugalska a Brazílie). Ochráncem františkánů, milujících, manželství, žen a dětí, 

chudých, pekařů, horníků a cestujících. Je pomocníkem při hledání ztracených věcí, 

při ztroskotání lodi, při válečných útrapách a vůbec  je považován za pomocníka 

v každé nouzi. 

Antonínův kult se rozšířil především v Padově a mezi františkány. Od 16. století 

byl pak vysoce uctíván v celé církvi. V Itálii patří sv. Antonín dodnes k nejuctívanějším 

církevním postavám a bazilika jemu zasvěcená je jedním z nejnavštěvovanějších 

poutních míst. 

 

Ikonografie a atributy 

Tento světec byl zprvu zobrazován především v Itálii jako mladý františkán – 

v kazatelském postoji s knihou (viz fresky v kostele s. Francesco v Assisi, 13. století). 

Od poloviny 14. století znázorňován ve výrazu planoucí lásky k Ježíšovi a P. Marii 

s plameny či hořícím srdcem (na fresce Agnola Gaddiho, S. Croce ve Florencii, okolo 

roku 1394). Od počátku 15. století se ve vyobrazení sv. Antonína objevuje lilie jako 

symbol čistoty, cudnosti. Ujalo se  mimo Itálii a od 16. století jde o nejvýraznější 

atribut tohoto světce (Donatellův hlavní oltář, Il santo, Padova, 1448). Od konce téhož, 

tedy 15. století je představován s malým Ježíšem stojícím či sedícím na knize – později 

převážně sedícím na knize v Antonínově náručí, popř. ve Španělsku a Nizozemí v 16. 

století s dítětem v náručí v mandorle. Od 17. století se šíří dál tento obraz, tedy sv. 
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Antonín s Dítětem v náručí. Výjimečně můžeme vidět sv. Antonína, kázajícího na 

stromě. 

  Méně časté  atributy  sv. Antonína – ryby, osel, hostie, skříňka s poklady, kříž 

– jsou po většině odvozeny z činů či zázraků spojených se životem světce.  

Pokud je Antonín zobrazován v jistých epizodách ze svého života, jsou to 

především scény: jak obléká řádové roucho menších bratří, 

            jak káže lidem, 

            jak káže rybám, 

            jak je tyran Ezzelin uchvácen Antonínovými slovy a přiznává svou vinu, 

            jak sv. Antonín zachraňuje loď v nouzi (posmrtný zázrak), 

            jak nalézá lakomcovo srdce v jeho pokladnici a ne na pravém místě, 

            jak přinutí hladového osla, aby poklekl před hostií, 

            ve scéně, kdy si mladík usekne nohu z lítosti nad tím, že ublížil své matce a 

Antonín jej uzdravuje, 

            jak způsobí, že na zem spadlá sklenice zůstane neporušená, 

            jak Antonín zachraňuje ženu před žárlivým manželem, 

            jak se Antonínovi zjevuje Dítě Ježíš. 
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Prameny k životu sv. Antonína: 

- Legenda assidua (1232-33): L. de Kerval, S. Antonii de Padua vitae duae 

- Legenda rigaldina (1293/1303): F.M. d´Araules 

- Liber miraculorum (okolo 1360) 
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BAZILIKA SVATÉHO ANTONÍNA V PADOVĚ 
 
 

Bazilika sv. Antonína, označovaná rovněž jako Il Santo (svatý, světec), byla 

vystavěna v letech 1238 – 1310. Od 12. století do roku 1232 stál na místě dnešní 

baziliky malý kostel Santa Maria Mater Domini (zasvěcený Panně Marii Matce Boží), 

v němž si přál sv. Antonín zemřít a proto před svou smrtí opustil poustevnu 

v Camposanpieru a vydal se právě do tohoto kostela. Zemřel však dříve, na cestě 

v klášteře klarisek v Arcelle (předměstí v sevení části Padovy) v roce 1231. Jeho tělo 

bylo ještě téhož roku přeneseno a pochováno v kostele Panny Marie, kde zůstalo 

uloženo až do roku 1263. 

Základní kámen první fáze stavby baziliky byl položen roku 1238. Bazilika se 

měla stát náhrobním kostelem světce a měla ochraňovat jeho tělesné ostatky. V první 

fázi byl vystavěn jednoduchý, jednolodní františkánský kostel s apsidou. Teprve později 

byly přistavěny obě boční lodě, věnec kaplí, věže a kupole. Především osm kupolí - 

přičemž centrální má tvar kuželu a věže v podobě minaretů dávají bazilice exotický ráz, 

poukazují na byzantskou architekturu. Obchodní styky s Východem rozvinuly hlavně 

v Benátkách a okolí architektonický sloh, známý jako benátská gotika (resp. veneto-

orientale). Na fasádě se prolínají prvky gotiky s románským slohem – na průčelí 

baziliky vyniká nad slepými arkádami umístěná krytá galerie, výrazný prvek 

románských staveb.  

 

Podobné prolínání románských, gotických (včetně architektury veneta), ale i 

renesančních a barokních prvků je patrné i uvnitř baziliky, přesto působí jako 

harmonický celek. Výrazné jsou především gotické pilíře. Překvapuje rovněž množství 

náhrobků, které byly vytvořeny k poctě různých šlechticů, učenců či duchovních 

především v době mezi 15. a 17. stoletím (dnes poskytují svědectví o sociální i kulturní 

tradici).  

Nad hlavním vstupem do kostela se nachází freska od Pietra Annigoniho 

(1985): Antonín káže na ořechu – jedno z častých vyobrazení sv. Antonína (jde o 

událost z doby Antonínova pobytu v Camposanpieru, kde vykládal řádovým bratřím i 

ostatním lidem evangelium; na fresce Antonín ukazuje na Písmo). 
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La Madonna del Pilastro (Madona na pilíři), jde o obraz Panny Marie s dítětem 

od Stefana da Ferrara (okolo roku 1350), který je umístěn na prvním pilíři levé boční 

lodi.  

První kaplí v levé boční lodi je Cappella del Santo, resp. Cappella dell´ Arca 

del Santo (kaple světcovy schránky). V této kapli se pod oltářem nachází hrob sv. 

Antonína od roku 1350. Kaple je z doby renesance – práce na ní započaly okolo roku 

1500 a na konci 16. století byla dokončena – přesto má gotický ráz (navržena byla 

Tulliem Lombardem a  fresky jsou od Stefana da Ferrara). Nejvýraznější výdobu 

představuje oltář a mramorové reliéfy na zdech kaple: 

- oltář je spojen s hrobkou; sochy od Tiziana Aspettiho představují sv. 

Antonína mezi sv. Bonaventurou a sv. Ludvíkem Francouzským. Ostatní 

výzdoba z bronzu, především stojany na svíce v podobě andělů, jsou dílem 

jiných umělců, stejně jako větší stojany s mramorovými podstavci (17. 

století), 

- devět reliéfů na zdech kaple líčí scény ze života a zázraky sv. Antonína; první 

zleva  Oblékání sv. Antonína do řádového roucha (Antonio Minello, 1517); 

druhý Žárlivec, kterak bodá svou ženu (Giovanni Rubino, Silvio Cosini, 1529-

36); třetí Sv. Antonín přivádí znovu k životu mladého muže (Danese Cattaneo, 

Girolamo Campagna, 1573); čtvrtý Vzkříšení utopené dívky (Iacopo 

Sansovino, 1563); pátý Sv. Antonín přivádí znovu k životu utopené dítě 

(Antonio Minello, Iacopo Sansovino, 1536); šestý Srdce jednoho lichváře 

(Tullio Lombardo, 1525); sedmý Uzdravení jednoho mládence (Tullio 

Lombardo, 1504); osmý Na zem spadlá a nepoškozená sklenice (Giovanni 

Maria Mosca, Paolo Stella, 1520-29); devátý Novorozeně dosvědčuje nevinu 

své matky (Antonio Lombardo, 1505). 

Další kaplí v levé boční lodi je Cappella della Madonna Mora (kaple Černé 

Madony), což je původní kostel Santa Maria Mater Domini (z 12.-13. století), v kterém 

byly  do roku 1263 uloženy světcovy ostatky. Nejvýraznějším prvkem v této kapli je 

socha Černé Madony před oltářem, která pochází od Rinaldina di Puy-l´ Evéque z roku 

1396. Je nazývána Madonna Mora (tmavovláska, bruneta) pro tmavší zbarvení obličeje. 

Přímo na kapli della Madonna Mora navazuje a na severní straně baziliky 

vystupuje z boční lodi  Cappella del beato Luca Belludi (kaple blahoslaveného 

Lukáše). Tato kaple z poloviny 14. století je však zasvěcena svatému Filipovi a  
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svatému Jakubovi Menšímu. Jméno bl. Lukáše, Antonínova spolubratra a společníka 

při misijních cestách, nese proto, že je pod oltářem této kaple pohřben. Freskami 

opatřil tuto kapli Florenťan Giusto de´ Menabuoi asi okolo roku 1382 (restaurovány). 

Sarkofág na zdi kaple je dnes prázdný a co se týče oltáře – pochází z 13. století a je 

pravděpodobné, že v letech 1263 – 1310, kdy byl umístěn v presbytáři kostela,  v něm 

spočíval sv. Antonín.  

V apsidě, ověnčené kaplemi, se v jejím středu nachází tzv. „pokladnice“. V levé 

části apsidy se nachází čtyři kaple: první z nich je Kaple sv. Josefa, druhou Kaple sv. 

Františka, třetí Kaple sv.  Leopolda (Kaple rakousko-uherská; sv. Leopold 1075 – 

1136, který pocházel z Uher, ale stal se patronem Rakouska) a poslední  Kaple sv. 

Stanislava (Kaple polská; biskup Stanislav zemřel roku 1079 jako mučedník a stal se 

patronem Polska).  

Uprostřed apsidy je umístěna Cappella delle Reliquie (ostatková kaple), tzv. 

Tesoro (Pokladnice). Jde o barokní kapli, jejíž stavbu započal roku 1691 Filippo 

Parodi. Vytvořil balustrádu se šesti sochami z mramoru. Slavnostní andělský zástup 

(práci se štukem provedl Pietro Roncaiolli da Lugano) doprovázející sv. Antonína 

k slávě je opět dílem Parodiho. V této kapli jsou kromě samotného „pokladu“ k vidění 

další předměty spojené se sv. Antonínem. Poslední rekognoskace (přezkoumání 

pravosti kostí sv. Antonína) se konala v roce 1981, tehdy byly světcovy ostatky 

vyzvednuty a na krátkou dobu též vystaveny. Ve dřevěné rakvi, v níž byl Antonín 

pochován, byla nalezena kostra sv. Antonína (ta byla 1.3. 1981 opět uložena na své 

staré místo), dále ostatní zbytky (z větší části šlo o  prachové částice), řádový oblek (z 

nahnědlé vlny). Mimo tuto dřevěnou rakev se nalezla pamětní tabule (na níž bylo 

datum úmrtí, datum Antonínova svatořečení a datum přenesení ostatků), množství 

prstenů (10 bílých a 50 černých) a růženec. Předtím došlo k prvnímu a jedinému 

vyzvednutí ostatků v roce 1263, kdy se v Padově konala generální kapitula františkánů 

a tehdejší generál řádu sv. Bonaventura nařídil přenést ostaky sv. Antonína z Kaple 

Černé Madony do středu baziliky před hlavní oltář. Při této příležitosti byla rakev 

poprvé otevřena (zda vůbec obsahuje relikvie světce), překvapení vzbudilo především 

to, že jazyk sv. Antonína zůstal zcela nepoškozen. Bylo proto rozhodnuto: jazyk, bradu 

a levé předloktí uchovat. Zbylé ostatky byly zavinuty do hedvábné látky a znovu 

uloženy do dřevěné rakve. Takže v kapli jsou dnes vystaveny tyto předměty: řádový 

oblek, dvě dřevěné rakve, dvě pečeti, tři červené kusy hedvábí, pamětní deska, zlaté 
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předměty a prsteny. Samotný „poklad“ vystavený ve třech výklencích tvoří relikvie 

svatého Antonína ( i jiných světců) a množství obětních darů od význačných poutníků. 

Hlavní pozornost si zaslouží relikvie sv. Antonína: jazyk sv. Antonína (773 let po 

Antonínově smrti se uchovala tato relikvie v neuvěřitelně dobrém stavu, čemuž je 

přisuzován náboženský význam, tj. znamení Antonínova evangelizačního působení), 

uložen je v pozlaceném relikviáři ze stříbra, který je dílem Giuliana da Firenze, 1434-

36. 

                            brada (jedná se o spodní čelist); rovněž tato relikvie je uložena 

v relikviáři, který má podobu busty, v níž je umístěna skleněná koule s relikvií; pochází 

od kardinála Guy de Boulogne-sur-Mer z roku 1349. 

                            hlasivky; uložené v relikviáři pocházejícím z Trevisa od Carla 

Balljana.    

Vedle ostatkové kaple v pravé části apsidy se nachází další čtyři kaple. Jednou 

z nich je Kaple sv. Štepána (prvního mučedníka), kterou vyzdobil freskami Ludovico 

Seitz (1907). Další je Kaple sv. Bonifáce (rovněž Kaple německá, sv. Bonifác 673-755 

šiřitel křesťanství v Německu) a konečně Kaple sv. Rosa z Limy (tzv. Kaple americká, 

sv. Rosa 1586-1617 je patronkou Ameriky, Filipín a Indie). 

Poslední kaplí v pravé části apsidy, před vstupem do sakristie, je Cappella delle 

Benedizioni (kaple požehnání či posvěcení), která slouží poutníkům k posvěcení 

různých předmětů. Kaple je vyzdobena freskami od Pietra Annigoniho. Vlevo je 

zobrazena příhoda Sv. Antonín káže rybám, dokončená v roce 1981. Autor čerpal 

z nejstaršího pramene, který tuto legendu popisuje: „Actus beati Francisci et sociorum 

eius“ z let 1327-40. Sv. Antonín měl, podle vyprávění, roku 1223 pobývat v Rimini, ale 

bylo mu znemožněno kázat, tak se vzdálil z vesnice k ústí řeky Marecchia a začal 

mluvit k rybám, ty připluly a poslouchaly Antonínova slova. Antonín je znázorněn, jak 

stojí na skále (jako Kristus), vedle nějž postává pochybující člověk, kterého celá tato 

příhoda zneklidňuje. Za Antonínem je vše ovládáno chaosem a míří k záhubě. Tak 

končí svět, který zapřel Boha. Vpravo je zobrazena další z legend z Antonínova života: 

Antonín vystupuje proti Ezzelinovi, 1982. Kronika padovského notáře Rolandina (1262) 

píše o této události. K setkání sv. Antonína s Ezzelinem III. da Romano mělo dojít 

v květnu 1231, krátce před Antonínovou smrtí. Antonínovi přátelé jej prosili, aby se 

přimluvil u Ezzelina za propuštění několika Padovanů, které držel ve vězení pro dluhy 

lichvářům. Antonín u tyrana nepořídil, na fresce je zachycen, jak se klaní před 
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Ezzelinem a v ruce drží Písmo. Ezzelino, za níž je zobrazen čert-svůdce, se naklání 

k Antonínovi, ušklíbá se, jako by nevěřil Antonínově odvaze a přesvědčení. Největší 

pozornost v této kapli na sebe strhává Annigoniho Ukřižování, 1983.  

V pravé boční lodi vedle jižního postranního vchodu do baziliky, na nějž 

navazuje kapitulní křížová chodba, následuje Cappella di S. Giacomo e S. Felice 

(kaple sv. Jakuba a sv. Felixe). Tato kaple se náchází přímo naproti kapli sv. Antonína, 

byla vytvořena v roce 1372 na příkaz Bonifacia Lupi, hraběte da Soragna (Parma) jako 

rodinná kaple a navržena v benátsko-gotickém stylu Andriolem de´ Santi. Nejvýrazněji 

působí trojdílné Ukřižování od Altichiera da Zevio (Verona), nejvýznamnějšího 

italského malíře 14. století (restaurování malby bylo dokončeno v roce 2000). 

V horních osmi lunetách a na postranních zdech se objevují scény ze života sv. 

Jakuba, patrona Španělska, na základě Legendy Sanctorum či Legendy aurea 

(13.století). Jde o popis života apoštola Jakuba, Janova bratra, jehož kult je uctíván 

především v Compostele, významném středověkém poutním místě. Fresky jsou rovněž 

od Altichiera da Zevio a jeho žáka Jacopa Avanziho z Bologni. 

Cappella del Santissimo (kaple svátosti), poslední kaple v pravé boční lodi 

baziliky, byla postavena roku 1457 v gotickém stylu pro náhrobek Erasma da Narni a 

jeho rodiny. Ze zdí vyčnívá vlevo  Gattamelatův sarkofág a vpravo jeho syna 

Giannantonia. Autorem soch je Gregorio d´Allegretto (1458), ovšem podoba kaple není 

původní, přestavěna byla okolo roku 1651 a dnešní bohatá výzdoba s využitím 

mramoru a bronzu je z let 1927-36 a provedl ji Ludovico Pogliaghi. Smyslem bylo 

oslavit tajemství eucharistie (Kristovu přítomnost).  

Dnešní výzdoba presbytáře - Presbiterio i samotné apsidy je z poloviny 18. 

století, poté, co byla původní podoba, vytvořená mezi lety 1462-69, zničena roku 1749 

požárem. Na chórových zdech je umístěno dvanáct bronzových tabulí s náměty ze 

Starého zákona od B. Bellana a A. Briosca z přelomu 15. a 16. století. Chóru, který je 

od hlavní lodi oddělen balustrádou se čtyřmi sochami z bronzu od Tiziana Aspettiho 

(1594), dominuje Altare Maggiore (hlavní oltář), dílo Donatellovo. Donato di Niccolo 

di Betto Bardi čili Donatello byl Florenťan, celý život také ve Florencii tvořil. Pouze 

mezi léty 1444 – 1454 působil v Padově. Důvodem jeho odchodu byla zřejmě větší 

možnost realizovat monumetální práce, kterých se mu v Padově dostalo – výzva 

k přestavbě chóru baziliky Il Santo (z které zbylo jen pramálo), objednávka pomníku 

právě zemřelého vojevůdce Gattamelaty či zadání hlavního oltáře v Santu. Donatello 



 

 10

provedl oltář poměrně rychle – v letech 1447-48 – byla jeho podstatná část hotová. 

Roku 1580 byl rozebrán a z jeho dvaadvaceti skulptur byla v roce 1895 provedena 

svévolná rekonstrukce (Camillo Boito). Protože byla řada mramorů rozptýlena a žádná 

kresebná dokumentace neexistuje, je dnes autentická rekonstrukce nemožná 

(předpokládá se, že oltář měl podobu baldachýnu s trůnící Madonou a šesti světci; 

baldachýn neslo osm sloupů a pilastrů, zatímco čtyři epizody ze života sv. Antonína 

zdobily pravděpodobně sokl, který tvořil jakési pódium; nechyběli hrající andělé, 

symboly evangelistů; bohatá byla i barevnost oltáře). Hlavní oltář od roku 1895 vypadá 

tak, že v jeho středu se nalézá Krucifix, který představuje fundamentální dílo 

italského umění, zvláště pak renesance. Dějový celek pak doplňují postavy Madony 

vstávající z trůnu s dítětem v náručí, světců Františka, Justiny a Ludvíka 

Francouzského (vlevo), Antonína, Daniela a Prossdocima (vpravo) a reliéfy zpívajících 

a hrajicích andílků, symboly evangelistů, čtyři reliéfní vylíčení zázraků sv. Antonína, 

reliéfní Pieta, dvířka tabernáklu a kamenné Kladení Krista do hrobu. Jde o velké dílo 

s množstvím článků a součástí, které měly tvořit nový celek, jakousi plastickou 

obměnu „Svatých rozmluv“ světců s Madonou. 

- Krucifix 

- Marie s dítětem, stejně jako ostatní postavy s mladistvým vzhledem a ve 

výrazu ztrnutí smutku, je Marie zcela vnitřně zahleděná; 

- Sv. František a sv. Antonín se objevují vedle Panny Marie 

- Sv. Justina mučednice z Padovy, která je uctívána již od 5. století a jí 

zasvěcená bazilika stojí nedaleko na Prato della Valle, Donatello ji v tomto 

případě zobrazil s palmou mučednice – vyhnul se tak krajní dramatičnosti, 

s kterou sv. Justina bývá zobrazována (tj. s nahou hrudí protknutou 

zkrvaveným mečem); sv. Daniel diakon (jáhen) v Padově, mučedník ze 4. 

století, jeho ostatky jsou uloženy v padovském Dómu; právě u těchto dvou 

soch je nejpatrněji vidět, jak při práci využíval Donatello  své schopnosti 

vytvářet imaginární portréty; 

- na postranních křídlech oltáře sv. Ludvík Francouzský (127-497) syn Karla 

II. z Anjou krále neapolského: zřekl se dědictví a stal se biskupem 

v Toulouse, chtěl také vstoupit do řádu menších bratrů, ale zemřel ve věku 

23 let; sv. Prossdocimus žil ve druhé polovině 3. století, položil základní 



 

 11

kámen města Padovy a stal se jejím prvním biskupem, jeho ostatky jsou 

uloženy v bazilice sv. Justiny; 

- reliéní líčení zázraků, na přední straně oltáře vpravo je zachycen příběh o 

srdci jednoho lichváře, které lekář nenašel na pravém místě, ale v truhle na 

peníze a vlevo vyprávění o mladém Padovanovi, který se svěřil světci, že kopl 

svou matku – ten mu odpověděl, že noha, kterou matku kopl, se musí 

uříznout, mladík to v záchvatu lístosti učinil, Donatello zobrazuje sv. 

Antonína v okamžiku, kdy v kleče ovazuje poraněnou nohu; uprostřed na 

dvířkách tabernáklu Zmrtvýchvstání Krista; reliéfy na zadní straně oltáře 

zprava popisují příběh, kdy novorozené dosvědčuje nevinu své matky, dále 

zázrak s oslem a hostií; epizody ze života světce líčí Donatello jako vzrušené 

lidové scény, zasazené do architektur nejčastěji antického rázu;  

- konečně Kladení do hrobu (1446-50), částečně se vymyká z celkového 

ladění oltáře, a to nejen užitým materiálem (kamenem), ale i rozměry,  

- ve spodní části oltáře jsou umístěny reliéfy andílků, uprostřed Oplakávání 

Krista, symboly dvou evangelistů na přední straně anděl a orel a na zadní lev 

a býk. 

Ještě v presbytáři nalevo od oltáře stojí masivní ozdobný svícen z bronzu, dílo 

Andrea Briosca (1515), který díky svým rozměrům a uměleckému zpracování bývá 

označován jako nejkrásnější kandelábr na světě. 

Vedle jižního východu z baziliky se ještě nachází Sagrestia (sakristie), před 

vstupem do ní se nachází předpokoj s freskami jednoho z žáků Girolama Tessariho. 

Zachycují Antonínovy zázraky: Kázání rybám a  na zem spadlou a Neporušenou 

sklenici (obě z roku 1528). V lunetách nad zazděnými dveřmi je na jedné fresce z 13. 

století zachycena Marie s dítětem mezi svatými Františkem a Antonínem. V samotné 

sakristii je možné vidět strop vyzdobený freskami od Pietra Liberiho, které oslavují sv. 

Antonína (1665). Sakristie je vyzdobena rovněž intarziemi od Lorenza Canozziho z let 

1474-77, které představují svaté Bernardina, Jeronýma, Františka, Antonína, Ludvíka 

a Bonaventuru. Na stěnách jsou fresky od Francesca Sumana (1847). 

Ihned za sakristií se nachází Sala del Capitolo (kapitulní síň). Původní fresky 

v ní pocházejí od Giotta, dnes je jich z těchto původních zachováno minimum. 
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Na baziliku dále navazují hned čtyři křízové chodby. Při jižním bočním vchodu 

do baziliky jde o chiostro del Capitolo (kapitulní křížová chodba) nazývaná též 

magnoliová, podle magnolie vysazené v roce 1810 uprostřed trávníku rajského dvora. 

Křižová chodba zde stála již od poloviny 13. století, od roku 1433 zůstala její podoba 

nezměněna. Stejně jako v ostatních dvorech také tady se nachází množství různých 

náhrobních kamenů, poškozených fresek, soch atd. 

Uzavřena zůstává křížová chodba noviciátu chiostro del Noviziato, protože 

v jednom jejím křídle pobývají aspiranti františkánského řádu. Ambit, zaklenutí 

chodby je gotické a lodžie v patře nad ním jsou renesanční. Komplex je z doby 1474-

82. Uprostřed dvora  stojí kašna, kterou vyzdobil Giovanni Minello (1492).  

Z křížové chodby kapitulní lze dojít k dalšímu z dvorů a to křížové chodbě 

generála, chiostro del Generale, z roku 1435 od Cristofora da Bolzano. Pokud je 

generál řádu přítomen, pobývá právě v prostorách tohoto traktu. Na západní straně 

chodby je také umístěna výstava věnovaná sv. Antoníno a poblíž se nachází Biblioteca 

Antoniana (knihovna sv. Antonína).  

Poslední z křížových chodeb je chiostro del Paradiso, nazývaná spíš jako 

křížová chodba blahoslaveného Luci Belludiho. Jde o největší ze všech čtyř dvorů, 

v gotickém slohu s prvky renesance z let 1496-1612. Vrácena byla řádu teprve 

nedávno, po dlouhou jej totiž spravoval stát a v jeho prostorách byl umístěn archiv, 

muzeum a městská knihovna. Dnes zde mají sídlo různé církevní a kulturní instituce 

(jako např. Centrum antoniánských studií, Muzeum sv. Antonína) 

 

Na piazza del Santo, náměstí před bazilikou, se nachází dvě stavby – L´oratorio 

di S. Giorgio (oratoř sv. Jiří) a La scuola del Santo (škola svatého Antonína). Při 

východu z kapitulní křížové chodby je při levé straně pomník Rolanda da Piazzola – 

právníka a politika – který zemřel v roce 1323. Hned vedle stojí gotická oratoř sv. Jiří, 

která byla vystavěna jako hrobka či pohřební kaple šlechtice Lupiho di Soragna, a to 

v letech 1377-84. Uvnitř vynikají fresky od Altichiera da Zevio, cyklus maleb dokončil 

v roce 1384. Na oltářní stěně je zachyceno Ukřižování Krista a Korunování Panny 

Marie, na protější straně pak Zvěstování Panně Marii, Klanění pastýřů, Tři králové, 

Útěk do Egypta a Ježíš v Chrámu, na levé postranní stěně následují legendy ze života 

sv. Jiří a na protější pravé scény ze života sv. Kateřiny a sv. Lucie. Vedle této kaple je 

umístěna škola, nazývaná „scoletta“, která vznikla jako sídlo Bratrství sv. Antonína. 
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Spodní část tohoto sídla byla postavena již v roce 1430, ta horní okolo roku 1504, v ní 

se nachází cyklus 18 maleb, které pochází ze 16. století – cyklus líčí scény ze života sv. 

Antonína. Čtyři z těchto maleb (zčásti fresky, zčásti malby na plátně) přesdstavují rané 

dílo Tiziana Vecelliho (1511, 1970 restaurovány). 

Na náměstí del Santo stojí na místě, které kdysi sloužilo jako hřbitov 

monumento al Gattamelata (jezdecká socha Gattamelaty). Jde znovu o dílo 

Donatellovo z roku 1453, které vzniklo krátce po Gattamelatově smrti roku 1443 na 

zakázku vojevůdcových dědiců. Kondotiér Erasmo da Narni prokázal benátské 

republice důležité služby a jeho pomník byl zamýšlen jako náhrobek. Jeho střed tvoří 

hrobka, přičemž kamenné kvádry jsou spjaty s jezdeckou sochou z bronzu a vytváří 

jeden celek. Donatello se touto sochou pokusil vymanit z vlivu benátské plastiky a dát 

jezdecké soše podobu takovou, jakou měly ve starověkém Římě (možná se i inspiroval 

sochou Marka Aurelia na Kapitolu) – patrné je to ve srovnání Gattamelaty s jezdeckou 

sochou Bartolomea Colleoniho od A. Verrocchia v Benátkách (před kostelem s.Giovanni 

e Paolo). Šlo také o první jezdeckou sochu takových rozměrů od dob Říma. Donatello 

měl rovněž na paměti řeckou koncepci, podle níž má kůň takřka stejnou důležitost 

jako jezdec. Gattamelata je zachycen v pozici, kdy přehlíží své vojsko a jednou rukou 

přitom krotí svého koně.  
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