
Sv. Dominik a kostel S. Domenico v Bologni 
 
 

Sv. Dominik (Dominigo, Domenico, Dominique, Dominic, aj., tj. služebník Páně) se 
narodil s největší pravděpodobností po roce 1170 (1171-3), bezpečně však víme, že se tak 
stalo ve vesnici Caleruega (vulgo Kalaroga) v severní Kastilii, nedaleko biskupského města 
Osmy (El Burgo de Osma), které se mělo stát budoucímu světci na skoro půl života jeho 
středobodem, a přibližně 80 km jihovýchodně od středověkého města Burgosu proslulého mj. 
i svou gotickou katedrálou, jejíž počátky sahají do r. 1221, tj. do roku úmrtí sv. Dominika. 
Patrně největší vliv měla na malého Dominika jeho matka Jana z Azy, které se dle legend již 
před synovým narozením zdál sen o chlapci v podobě psa držícího hořící pochodeň, kterou se 
pokoušel zapálit svět. Otec, Felix hrabě Gusman, se na jeho výchově, zdá se, příliš nepodílel. 
Možná i proto, že Dominik byl až třetím synem obou manželů, a tak bylo o jeho kariéře 
prakticky rozhodnuto – měl se stát duchovním. Že však i oba jeho starší bratři, Antonín a 
Mannes, se vydali na duchovní dráhu, je v četných legendách vykládáno jako zázrak. 
Nejstarší Antonín, jsa světským knězem, zemřel vyčerpáním během péče o nemocné. Druhý 
bratr Mannes (okolo 1170–1235) provázel Dominika při jeho cestách po Španělsku i Francii; 
byl mezi bratry, které Dominik poslal do Paříže, aby zde založili konvent (sv. Jakuba). Po 
Dominikově svatořečení se vrátil domů, do Caleuregy, aby – dle legend – přiměl domovskou 
ves ke stavbě kaple. Zemřel o rok později ve Španělsku. 
 Nejen před narozením, ale i po něm provázely Dominika zázraky. Např. již po křtu se 
mu na čele objevila zářící hvězda – „předznak to světla víry, jež bude vycházet z hlavy tohoto 
dítěte až dospěje“. Není divu, že byl již od útlého mládí připravován na kněžství, zvláště když 
si uvědomíme – nehledě na legendy –, že byl až třetím synem. Jeho výchovu svěřila matka do 
rukou svého bratra, faráře v Gumiel d’Izanu. Ve 14 či spíše 16 letech byl poslán na 
filosoficko-teologická studia do Palencie v Leonském království na katedrální školu. Zde jej r. 
1191 zastihl hladomor, na který Dominik zareagoval po svém – rozdal prý všechen svůj 
majetek potřebným. Na kněze zde byl vysvěcen patrně r. 1195/6, o 4 roky později se stal 
kanovníkem v Osmě a r. 1201 zde byl zvolen – prý jako nejmladší z kanovníků – 
podpřevorem. Kapitula v Osmě se řídila řeholí sv. Augustina a údajně žila příkladným 
životem. Dnes se zdá být zcela smyšlený příběh o Dominikově působení v Palencii ihned po 
studiích, kde měl údajně vykládat Písmo, a především až později své zamilované Listy sv. 
Pavla. Rok 1204 byl ve znamení diplomacie a dalekého cestování. Biskup v Osmě Diego 
z Azeveda a spolu s ním i jeho podřízený podpřevor Dominik byli posláni kastilským králem 
Alfonsem VIII. k dánskému dvoru, aby zde pro jeho syna zprostředkovali sňatek. Již v jižní 
Francii se však setkali s heretickým hnutím, později zvaným podle města Alby – hnutím 
Albigenským. Jeho přívrženci vyžadovali pohlavní zdrženlivost, vegetariánskou výživu a 
především uznávali dobrou i zlou vůli (Boha i Ďábla), která je příčinou všeho zlého 
v člověku; duše se prý musí očistit, tj. opustit tento svět. Důsledkem tohoto myšlení byly i 
sebevražedné pokusy. Biskup Diego spolu s Dominikem viděli nejen nebezpečnost tohoto 
hnutí, ale rovněž neúčinnost působnosti tehdejších misijních bratří z cisterciáckého řádu. 
Podle jedné legendy zde Dominik v hostinci, kde se ubytoval, „napravil“ i tamního majitele, 
když onen po celé probdělé noci plné Dominikových teologických argumentací uznal, že se 
mýlil a že by se chtěl navrátit do lůna církve. Biskup Diego i Dominik potkali při své cestě do 
Dánska i Kumány, kteří v l. 1204–1206 vpadli do Durynska prý jako pomocné sbory českého 
krále Přemysla Otakara I.1 Obě setkání na Dominika musela zanechat nemalou stopu, neboť 

                                                           
1 V květnu 1203 a v září 1204 jako i r. 1208 jsou doloženi Uhři v Duryňsku po boku P. O. I. V prvním případě je 
vyslal Přemyslův švagr Emerich, ve druhém Přemysl nakonec nebojoval, neboť poznal přesilu, a r. 1208 mu 
Uhry poslal jeho švagr uh. král Ondřej. (srov. Žemlička, J.: Přemysl Otakar I., Svoboda, Praha 1990, s. 95, 98, 
102).      



ihned po vyřízení diplomatického poslání u dánského dvora, odebral se spolu s biskupem 
nazpět a opětovně se střetl v jižní Francii s mocným hnutím Albigenských, kteří požívali 
ochrany nejednoho místního feudála, zvláště pak hraběte z Foix. Po třetí v krátké době se 
ocitli na jihu Francie, když odjížděli pro dánskou princeznu, ale protože se zavčas dozvěděli, 
že ona mezitím zemřela, vydali se do Říma k papeži informovat jej o „žalostných“ poměrech 
v jižní části francouzského království. Zde se jim dostalo přijetí Inocence III., který je sice 
vyslechl, ale nesplnil jim jejich žádost vypravit se na misie proti pohanům, a přikázal jim 
dokonce vrátit se domů. Příkaz hodlali vyplnit, ale při cestě zpět do Španělska se zastavili 
v Montpellieru, kde se sešli s papežskými legáty, aby jim byli nápomocni radou při postupu 
proti Albigenským. Diego s Dominikem zvolili chytře taktiku chudoby, protože sekta si na ní 
zakládala, kdežto papežští vyslanci o ní pouze kázali, příkladem však nešli. Exempla trahunt, 
a tak se k oběma našim Španělům záhy připojili i cisterciáci z Francie a jejich společná 
působnost se brzy rozšířila na města Béziers, Carcassone, Narbonne a Toulouse. R. 1206 
nechal biskup Diego zřídit v Prouille v diecézi Toulouse ženský ústav pro obrácené dívky, 
které dříve podlehly albigenskému hnutí. Roku 1207 biskup Diego zemřel a Dominik nemajíc 
dostatečnou autoritu, a přestože se již předtím vzdal své funkce podpřevora v Osmě a cele se 
věnoval situaci na jihu Francie, nedokázal vystupňovaný tlak proti hnutí udržet. Ovšemže také 
proto, že jej kromě biskupa Diega, opustili i cisterciáčtí mniši a byla proti Albigenským 
vyhlášena (více však z politických než náboženských důvodů) křížová výprava pod patronací 
Inocence III. Během této vojenské výpravy, která se vyznačovala mimořádnou krutostí ze 
strany tzv. křižáckých vojsk, se Dominik, poněkud zaskočen razancí bojových operací, snažil 
zmírnit utrpení prostých lidí, kteří byli tzv. křižáky vražděni doslova po desítkách. Odmítl 
všechna z několika mu nabízených biskupství, mj. i to v Béziers, kde právě při jeho obléhání 
r. 1209 probíhaly nejbrutálnější zákroky proti obyvatelstvu, a nakonec přijal v r. 1213 hodnost 
generálního vikáře v Carcassone. O dva roky později odjel na IV. lateránský koncil do Říma, 
aby zde Inocence III. požádal o povolení založit řád. Činil tak na papeže jistý nátlak, neboť již 
předtím založil v Toulouse diecézní komunitu pod patronací místního biskupa Fulka z řádu 
cisterciáků, jejíž členové složili r. 1215 do Dominikových rukou řeholní sliby. Inocenc III., o 
co přísnější potíratel kacířů, o to přívětivější k žebravým řádům, jeho přání vyhověl a 
působnost nové komunity rozšířil všeobecně, tj. nejen na diecézi v Toulouse. Pro Dominika 
však bylo rozhodující potvrzení Inocencova nástupce Honoria III. ze dne 22. 12. 1216 dvěma 
bulami, které novému řádu zajistily všeobecnou působnost kázání a bezprostřední podřízenost 
papeži. Do Honoriových rukou rovněž Dominik složil řeholní sliby a stal se prvním 
generálem řádu. Oficiální název řádu, tj. Ordinis fratrum Praedicatorum se poprvé objevuje 
v papežské listině z 21. 1. 1217. V této době je centrem řádu ještě Toulouse, ale již r. 1217 
Dominik rozesílá spolubratry do celé Evropy, především do Paříže (viz vlastní bratr Mannes), 
kde měli dále studovat, do Madridu, Bologni i Říma (řád zde dostává od papeže kláštery sv. 
Sixta a sv. Sabiny, a tím se centrum řádu dostává do Věčného města). Nový řád se řídí dle 
Dominikova přání řeholí sv. Augustina, která je velmi volná, což bylo zapotřebí, neboť si jeho 
zakladatel přál, aby se jednalo o kněžský řád, jehož členové by se věnovali potulnému kázání. 
Na druhou stranu ale chtěl, aby měl řád určitou základnu, jako tomu bylo v případě řádů 
staršího typu. Teoretickým postulátem bylo hlásání Božího slova, modlitby a studium 
teologie. Nadprůměrně vzdělaní bratři pak měli pomáhat diecézním biskupům především 
v kázání.  
 R. 1220 se v Bologni koná první generální kapitula řádu, kde je ustavena řehole i řádová 
pravidla, ve kterých je mj. stanovena přísná chudoba (porušena až bulou Sixta IV. 
Considerantes z r. 1475). Zúčastnilo se jí prý na 30 členů, nechyběli zástupci i ze 
Skandinávie. Dominik poté zůstává v Římě plně zaměstnán novou organizací „svého“ řádu a 
r. 1221 opětovně přijíždí do Bologně, aby se zde zúčastnil druhé generální kapituly. Tehdy 
řád čítá okolo 60 konventů rozdělených v 8 provinciích (Šp, Province, F, Lombardie, Itálie, 



Římská, Něm., Ang, možná i Maďarská). Tehdy se rozpomenuv na Kumány, které potkal 
kdysi v Duryňsku při cestě do Dánska, chtěl se za nimi vypravit, pravděpodobně cítíc, že mu 
ubývá sil. Pro onemocnění v Benátkách však od svého záměru upustil. Vrátil se počátkem 
srpna do Bologně, aby zde 6. toho měsíce r. 1221 zemřel. 
 Kanonizován byl dne 13. 7. 1234 papežem Řehořem IX. (vl. jm. Hugo de Segni), 
synovcem Inocence III. a stoupencem papežské nadřazenosti ve sporu s císařem Fridrichem 
II. a přítelem sv. Františka z Assisi (svatořečen 1228), který rovněž stanovil slavení svátku 
nového světce na 4. srpna (hlavní svátek; dále se slaví 24. 5. přenesení ostatků a 25. 9. svátek 
divotvorného obrazu v Sorianě na jihu Itálie). Byl to ostatně on, kdo ještě jako kardinál Hugo 
podpořil u Inocence III. přetvoření diecézní komunity v řád s celosvětovou působností.         
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Kostel S. Domenico v Bologni 
 

Řád do Bologne přivedl bl. Reginald (okolo 1180–1220), orleánský děkan a výjimečný 
právník, kterého Dominik získal pro svůj řád v Římě. 
 Kostel S. Domenico byl v základě postaven v l. 1221–1251. Sv. Dominik byl původně 
pohřben (dle bl. Jordána Saského, který jej osobně z daného hrobu vyzvedl) v kostele 
označovaném „chrám sv. Mikuláše“ (taktéž v Bologni). Jeho ostatky byly přeneseny patrně 
24. 5. 1233 do základů dnešního chrámu; na místo nynějšího spočinutí (6 kaple zprava) pak r. 
1267(?), když se po Dominikově svatořečení rozhodlo vystavět mu důstojný náhrobek. S jeho 
výstavbou bylo započato r. 1264 a r. 1267 byla stavba v nejhrubších rysech dokončena, takže 
bylo možno světcovy ostatky přestěhovat, ale úplné dokončení celé stavby se se vzrůstající 
velkolepostí a s přibýváním počtu umělců (vpravdě mistrů svého řemesla) neúměrně 
protahovalo. Dřevěný chór vně budovy je renesančním dílem Fra Damiána da Bergamo z l. 
1528–1540. Křížová chodba je ze 14.–16. st. V l. 1728–1732 prošel interiér chrámu 
přestavbou, která je dílem Carla Francesca Dottiho.  
 Stavbu Dominikova náhrobku zv. Archa (rakev) sv. Dominika započal Nicolo Pisano 
(cca. 1220/5–1278/84), který náhrobek „udělal“, jak píše Vasari, „plný postav, jak to vidíme 
ještě dnes, … pokládala se za jedinečnou a nejlepší ze všech sochařských prací, jež byly do 
těch dob provedeny“. Od Pisana, který je znám především pro svou pisánskou kazatelnu nebo 
mramorový reliéf Snímání s kříže v chrámu San Mario v Luce, pochází rovněž reliéf s výjevy 
ze světcova života, jako i galerie postav na vrcholku archy. Na náhrobku spolupracovali i Fra 
Guglielmo da Pisa (1240–1313) a Arnolfo di Cambio (aktivní 1264–1302), známý rovněž 
svojí hrobkou kardinála de Braye v Orvietu jako i svou pomocí Pisanovi na kazatelně v Pise. 
 V l. 1464/9–1473 pracoval na díle, zejména na baldachýnu a postavě sv. Marka (50 cm, 
1469-73) Niccolo d’Antonio zvaný právě dle archy (rakve) Niccolo d’Arca († 1494), ale 
náhrobek rovněž nedokončil. Tento umělec dalmatského původu pracoval po celý svůj život 
především v Bologni (P. Maria na fasádě palazzo Apostolico na náměstí, Anibale Bentivoglio 
na koni v chrámu San Giacomo Maggiore). 
 Po něm nastoupil patrně nejslavnější umělec Michelangelo Buonarroti (1475–1564), 
který v l. 1494–1495 provedl pro náhrobek 3 sochy – anděla se svícnem (napravo), sv. 
Petronia († 450; bolognský biskup a patron) a sv. Prokula († 542; biskup v Nardi). Vasari 
situaci popisuje následovně: „Jednoho dne vzal [Giofrancesco] Aldovrandi [jeden ze 16 členů 
bolognské vlády] Michelangela s sebou, aby mu ukázal archu sv. Dominika, na níž kdysi 
pracovali sochaři Giovanni [správně Nicolo] Pisano a později Niccolo dell’Arca, a protože na 
ní chyběly ještě 2 postavy, vysoké asi loket, a to anděl držící svícen a Petronius, zeptal se, zda 
by si je Michelangelo troufl udělat, a ten odpověděl, že ano. Nato mu Aldovrandi obstaral 
mramor a Michelangelo provedl obě postavy takovým způsobem, že jsou nejlepší z celé 
archy; pan Aldovrandi mu za ně dal vyplatit 30 dukátů.“ 
 V kostele je k vidění i mramorový náhrobek doktora Alessandra Tartaglia (Koktavého) 
s množstvím drobných figur od žáka Andrea Verrocchia Francesca di Simone z Florencie. 
 Dále je tu k vidění (vpravo od chóru) deskový obraz Zasnoubení sv. Kateřiny a sv. 
Pavel, Šebestián, Petr a Jan Křtitel signovaný k r. 1501 od Filippa Lippiho (1457?–1504). 
 
 Nedaleko chrámu stojí oratoř Sv. Ducha z 15. století s překrásnou fasádou zdobenou 
terakotovými postavami a reliéfy (barevné).  
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