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Nicolas Rolin jako objednavatel a mecenáš 

 

Nicolas Rolin se narodil kolem roku 1376 jako v pořadí již třetí syn autunského měšťana 

Jeana Rolina (+1391) a jeho ženy Amée Jungot1. O Nicolasově dětství, mládí a studiu toho 

příliš nevíme. G. Valat pouze uvádí, že budoucí kancléř byl pokřtěn v malém autunském 

kostelíku Notre Dame du Châtel a přestože odmítá veškeré spekulace a dohady o Nicolasově 

školní výchově v Autun, vyslovuje domněnku, že se o vzdělání svých synů starala sama 

Amée.2 V mnoha starších Rolinových biografiích se můžeme také setkat s tvrzením, že 

pocházel z chudých poměrů3. Nejnovější výzkumy to však vyvrací, stejně jako definitivně 

odmítají myšlenku, že by Rolin byl šlechtického původu4.  

Více o Rolinovi víme až jako o studentovi práv, i když ani zde nejsou prameny příliš sdílné. 

V letech 1400-1407 o něm dokonce nemáme k dispozici žádné informace. Nejsme ani 

schopni jednoznačně říci, na které z evropských universit Nicolas studoval. Názory 

jednotlivých badatelů jsou různé, pohybují se od Paříže, Orleánu, Toulouse po Montpellier až 

po italskou Bolognu, Pisu či Perugiu. Navíc H-Fl. Pridat vyslovila domněnku, že Nicolas byl 

doktorem obojího práva, tedy že studoval nejen právo římské, jak se domnívá většina 

badatelů, nýbrž také právo kanonické.5 

Necelé dva roky po ukončení studia práv6 se Nicolas stal roku 1408 advokátem burgundského 

vévody Jana Nebojácného (1404-1419) při Parlamentu de Paris a později také jeho rádcem7. 

Nejpozději od roku 1419 patřil k vévodovým důvěrníkům. 

Na konferenci v Meulanu v roce 1419 Nicolas Rolin doporučil burgundskému vévodovi 

uzavřít spojenectví s anglickým králem Jindřichem V. (1413-1422) a s jeho pomocí získat pro 

Burgundsko statut království. Jednání s anglickým králem však nakonec ztroskotala a tak se 

                                                 
1 Jean Rolin a Amée Jungot  měli celkem 4 děti. Nejstarší syn se jmenoval stejně jako otec Jean a stal se farářem 
v Saint-Agnan, zemřel roku 1414 a odkázal své dědictví Nicolasovi. Druhý syn se také jmenoval Jean, začal 
slibnou kariéru ve státní správě, ale zemřel již roku 1429. Třetím dítětem byl Nicolas a nejmladším, čtvrtým 
dítětem byla dívka, která byla provdána za  Jeana Le Mancetz, správce (baila) Charolais.  Barbara STEPHAN: 
Stiftung und Stifter in 15. Jahrhundert. Das Hôtel- Dieu in Beaune und das St. Nikolae-Hospital in Cues, 
Magisterarbeit vorgelegt bei Prof. Dr. Ellen Widder in SoSe 1999 an der Eberhard-Karls Universität in 
Tübingen, s. 17, pozn. 46 (http://tobias-lib.ub.uni-tuebingen.de/volltexte/2003/737/index.html)  
2 Barbara STEPHAN, s. 17, pozn. 47 
3 Např. heslo Nicolas Rolin v Nouvelle Biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu´á nos moura, 
t. 42, 1863; Sp. 562-564, Ale již Valat, Autun 1912, dochází k závěru, že rodina Rolin zažívala sice pomalý, ale 
přesto jistý trvalý sociální vzestup. Barbara STEPAHAN, s. 17, pozn. 48 
4 Sám Rolin se údajně snažil prosadit jako nemanželské dítě kanovníka z Lille. Viz Lexikon des Mittelalters 
(LexMa), t. 7, München 1995, Sp. 963 
5 Barbara STEPHAN., s. 18, pozn. 50 
6 Před červnem 1406 
7 Jak přesně začala Rolinova kariéra nevíme. Jisto však je, že pracoval nejen pro vévodu, ale především pro sebe, 
úspěšně rozšiřoval svůj majetek a jednou dokonce musel čelit obvinění z lichvy (1457). Barbara STEPHAN, 
s. 18, pozn. 52 
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burgundský vévoda přiklonil opět k francouzskému králi. Přesto, nebo snad právě proto byl 

burgundský vévoda Jan Nebojácný dne 10. září 1419 zabit na schůzce v Montereau 

Dauphinem Karlem, budoucím Karlem VII (1422-1461)8. Jediný, kdo neváhal obvinit 

Dauphina před králem z  vévodovy vraždy a vést proti němu žalobu, která sice vyvolala velký 

ohlas v tehdejší společnosti, ale na stavu věcí příliš nezměnila, byl Nicolas Rolin. 

Zadostiučinění se Burgundskému vévodství dostalo až mírem v Arrasu roku 1435. V každém 

případě se však tato slavná obžalovací řeč stala významným impulsem pro následující 

Rolinovu strmou kariéru9. 

Nový burgundský vévoda Filip Dobrý (1419-1467) ponechal Rolina v jeho úřadech, 

tj. ve funkci rádce a advokáta. Zanedlouho následovalo Rolinovo povýšení – ještě téhož roku 

byl jmenován vévodovým Maître des Requętes (hlavní žalobce, právní „vyjednavač“ při 

Parlamentu de Paris) a 3. prosince 1423 získal titul kancléře burgundského vévody10. Na 

počátku následujícího roku byl Nicolas vévodou osobně pasován na rytíře, čímž byl u dvora 

oficiálně uznán jeho šlechtický titul a oslovení „seigneur“, na jehož užívání měl právo díky 

koupi šlechtického panství Authume11. Rolin se stal nejváženějším a nejvlivnějším 

vévodovým rádcem a byl pověřován těmi nejdůležitějšími diplomatickými misemi, z nichž 

všeobecně nejznámější je jeho úspěšné jednání na mírové konferenci v Arrasu roku 1435, kde 

se výrazně podílel na usmíření burgundského vévody s francouzským králem Karlem VII., 

jenž nakonec uznal v zde uzavřené mírové smlouvě mj. nezávislost Burgundska. Svého 

politického úspěchu a rostoucího vlivu využíval Rolin mj. ve prospěch svých příbuzných a 

chráněnců, kterým pomohl zajistit četné výnosné úřady. Například roku 1436 dopomohl 

svému synovi Jeanovi k biskupství v Autun. 

S Nicolasovými politickými a soukromými úspěchy se však nerozšiřovaly pouze řady jeho 

přátel a obdivovatelů. Mezi nejdůležitější Rolinovy protivníky patřili George de La Trémoille 

(kol. 1385-1446), dále vévoda z Bedfordu a také šlechtická rodina de Croy, jejíž příslušníci 

nemohli přenést přes srdce, podobně jako mnozí jiní představitelé burgundské šlechty, růst 

moci tohoto měšťana a právníka z Autun. A právě členové rodiny de Croy, především 

                                                 
8 Hlavním důvodem vévodovy vraždy byla s největší pravděpodobností snaha pomstít smrt Ludvíka Orleánského 
(+1407). K tomu více viz LexMa, t. 6, München 1995, Sp. 795  
9 Barbara STEPHAN, s. 18, pozn. 56 
10 V literatuře můžeme najít i jiné datum. Např. Roman Berger uvádí, že Nicolas Rolin získal titul burgundského 
kancléře 13. 1. 1422 (viz Barbara STEPHAN, s.  19, pozn. 57). Podobně např. Grand Larouse encyklopédique, 
1964, sv. 9, The Dictionary of art, s. 554, Burgund. Kernland aus europäischen Mittelalters, München: Hirmer 
1993, s. 262,  The New Cambridge  Medieval History, ed. Christopher Allmand, vol. 7, Cambridge 1998, s. 443 
11 Jak přesně došlo k Rolinově vzestupu mezi šlechtu není jasné. Herman Kamp se například domnívá, že právo 
na šlechtický titul získal Rolin již svým jmenováním burgundským kancléřem. Barbara STEPHAN, s. 19, 
pozn. 58 
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Antoine de Croy (1400-1475), se nevyhýbali žádné příležitosti, jak zdiskreditovat 

burgundského kancléře12. Po jednom pokusu o únos ze strany královského favorita Georga de 

La Trémoille nechal vévoda dokonce svého kancléře chránit osobní gardou (1432-1433)13. 

Od roku 1456 Nicolasův vliv na vévodu Filipa Dobrého postupně klesá, nedá se však říci, že 

by Nicolas upadl přímo v nemilost14. Přestože jeho hlavní konkurenti na burgundském dvoře, 

Antoine de Croy a burgundský maršál Thibaud de Neuchâtel, v roce 1457 dokonce prosadili 

soudní vyšetřování kancléřových machinací a pletich a i jiní jeho protivníci získávali vliv na 

burgundském dvoře, podržel si Rolin úřad kancléře až do své smrti v roce 146215. 

Rolinova osobnost fascinovala již jeho současníky a již tehdy budilo jeho chování 

rozporuplné reakce. Jedni ho obdivovali, druzí mu záviděli a nenáviděli ho. Byl popisován 

jako „celkově velmi inteligentní, učený, pilný, energický, ctižádostivý, někdy 

i bezskrupulózní, avšak svým princům (sic!) vždy bezpodmínečně oddaný.“16 Ani dnes se 

historikové nedokážou shodnout na tom, zda Nicolas jednal z vlastního přesvědčení či 

z oportunismu, zda byl pouhou loutkou v rukách vévody nebo spíše vedoucí osobou jeho 

dvora, tedy oním pověstným krkem, který hýbe hlavou.17 Ať to bylo tak či onak, jisto je, že na 

Rolinově strmém vzestupu a závratné kariéře měla velký podíl také jeho rodina. Nemalé 

výhody mu přinesly především jeho sňatky, a proto se u nich na chvíli zastavíme18. 

                                                 
12 O konkrétních střetech mezi Rolinem a příslušníky rodiny de Croy viz Chastellain, G.: Chronique, Les 
fragments du livre IV. lévérés par l´Additional Manuskript S 4156 de la British Library, Ed. Delclos, J.-C., Genf 
1991, s. 105-107, Barbara STEPHAN, s. 19-20, pozn. 62 
13 S některými protivníky se Rolin dokázal vyrovnat sám, např. roku 1455 se podílel na odstranění Jeana de 
Grandson. LexMa (1995), Sp. 963 
14 K vážné roztržce mezi Rolinem a vévodou patrně nedošlo, což dokládají zprávy o Rolinově smrti, z nichž je 
patrné, že jí byl vévoda hluboce zasažen. Viz Barbara STEPHAN, s. 20, pozn. 66. Více k Rolinově ztrátě moci 
tamtéž. 
15 Barbara STEPHAN v poznámce 67 na stranách 20 a 21 uvádí, že Rolin zemřel 18. 1. 1462, stejné datum je 
uvedeno i v The Dictionary of Art (ed. Jane TURNER, New York: Grove 1996, vol. 26, s. 554). V LexMa (sv. 7, 
sl. 963, Mnichov 1995) je uveden jako den Rolinovy smrti 8. leden 1461.  
16 Rolin war allgemein sehr intelligent, gelehrt, fleissig, energisch, ehrgeizig, manchmal skrupellos, seinem 
Prinzen (!) jedoch immer bedingungslos ergeben, beschreiben.  -  Barbara STEPHAN, s. 17  
17 Krátké shrnutí k postavení a roli Nicolase Rolina na burgundském dvoře viz Roman BERGER: Nicolas Rolin. 
Kanzler du Zweitewende im burgundische - francözisch Konflikt 1422-1461, Freiburg, Schweiz, 
Universitätsverlag 1971, s. 13-16: Berger poukazuje na věkový rozdíl mezi mladým vévodou a zkušeným 
kancléřem, naznačuje, že mezi nimi byl jakýsi otcovský vztah, přičemž vévoda Filip se nechával rád vést svým 
kancléřem. Stejně jejich vztah hodnotí i H.-Fl. PRIDAT. G. VALAT označuje Rolina za druhého 
nejdůležitějšího muže ve státě a popisuje jeho obdivuhodnou horlivost ve všech politických aktivitách (Nicolas 
Rolin. Chancelier de Bourgogne, in: Mémoires de la Societé Eduenne, Nouvelle Série, t. 42,  Autun 1914) – viz 
Barbara STEPHAN, s. 17 
18 K tomu Roman BERGER: Von der Schöffentochter aus Beaune über die französische Familie de Landes zu 
Guigone des Salins sind Rolins Heiraten ein Spiegelbild eines energisch verfolgten sozialen und politischen 
Aufstiegs, der relativ lange dauerte, aber Nicolas Rolin in den reifen Jahren zu einem um so glänzenderen und 
dauerhafterem Erfolg führen wird. Citováno v  Barbara STEPHAN, s. 19, pozn. 59 
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Nicolas Rolin byl ženatý celkem třikrát. Jeho první manželkou byla od roku 1398 Marie Le 

Mairet, dcera beaunského soudce19. Po její smrti (před 1401) se v roce 1407 Nicolas oženil 

podruhé a to s Marií de Landes, dcerou nižšího šlechtice a služebníka královské komory 

Bertholda de Landes20.  Třetí a pro Rolinův život a kariéru nejdůležitější partnerkou se stala 

Guigone de Salins (1403-1470), kterou pojal za ženu v roce 142121. Guigone patřila ke 

starému burgundskému šlechtickému rodu de Salins a svému muži nedlouho po jejich sňatku 

povýšenému do šlechtického stavu mj. umožnila přístup do vysokých šlechtických kruhů a 

také mu značně finančně pomohla svým nemalým věnem22. W. D. Hänssler23 v souvislosti 

s Giogone dokonce vyslovil domněnku, že Rolinovo jmenování do úřadu kancléře v roce 

1424 s ní velmi úzce souviselo. Z druhého a třetího manželství měl Nicolas Rolin více dětí, 

mj. Guillauma (1406-1472), Jeana (1408-1483) a Antoina (1424- 1497), kterým dopomohl 

k závratné kariéře a kteří v duchu rodinné tradice pokračovali v mecenášské činnosti svých 

předků24. 

Kromě toho, že byl Rolin nejlépe placeným služebníkem burgundských vévodů, těšil se také 

značné osobní podpoře a ochraně vévody Filipa Dobrého, což mu umožnilo nebývale 

rozšiřovat svůj osobní majetek, díky čemuž se stal jedním z nejvýznamnějších pozemkových 

vlastníků v Burgundsku25. Kromě panství Authumes, které vlastnil již od roku 142226 získal 

postupně léna Monetoy, Chazeu, Savoisy, vícekrálovství (Vidamie) Châlons a panství 

                                                 
19 Ve stejné době si Nicolasův bratr Jean vzal Mariinu sestru Jannette a Nicolasova matka, nejpozději od roku 
1391 ovdovělá, se provdala za otce obou dívek, soudce Perreneta le Mairet. Viz Barbara STEPHAN, s. 21, 
pozn. 68 
20 Barbara STEPHAN, s. 21, pozn. 69 
21 V The New Cambridge Medieval History (1998) na s. 443 jako datum sňatku Guigone de Salins a Nicolas 
Rolina uveden rok 1412. 
22 Barbara STEPHAN, s. 21, pozn. 70. uvádí jako rok sňatku Nicolas a Guigone rok 1423. 
23 W. D. HÄNSSLER: Die grossen Herzöge Burgunds. Wegbereiter Europas, Eislingen 1981, citováno v 
Barbara STEPHAN pozn. 57, s. 19 
24 Guillaume Rolin (1406-1472) byl rychtářem (Haut baile) v Autun a jako mecenáš se podílel mj. na vzniku 
dvou rukopisů (Hodinky Nicolase Rolina – viz The Dictionary of Art, ed. Jane Turner, New York: Grove 1996, 
vol. 26, s. 554-555 a http://molcat1.bl.uk/illcat/record.asp?MSID=6502&CollID=58&NStart=45), Jean Rolin 
(1408-1483) byl od 1428 kanovníkem v Autun, od 1431 biskupem Chalon-sur-Saône a od 1436 biskupem 
v Autun, od 1449 kardinálem kostela sv. Štěpána v Římě a od 1462 opatem kláštera sv. Martina v Římě. Spolu 
s otcem založil roku 1446 kapli sv. Lazara v celestinském klášteře v Avignonu (dnes zničeno). Dále se sám jako 
mecenáš podílel mj. na úpravách katedrály sv. Lazara v Autun. Nejmladší z bratrů, Antonine Rolin (1424-1497) 
byl kapitánem vévodské gardy, komorník Filipa Dobrého a rychtářem (Haut baile) v Hainaultu za Karla Smělého 
(1467-1477). The Dictionary of Art, ed. Jane TURNER, New York: Grove 1996, vol. 26, s. 554-555 
25 Nicolas Rolin vlastnil více jak 35 statků po celém Burgundsku. The Dictionary of Art, s. 554, LexMa, sv. VII, 
sl. 963. K tomu také viz Hernan Kamp: „… es war in erster Linie das Vertrauen und in dessen Gefolge das Geld, 
das der burgundische Herzog ihm als Kanzler jahrzehntelang gewährte, welches ihm erlaubte ohne 
Schwierigkeiten jenen Lebensstil zu pflegen, der seinen gesellschaftlichen Stellung entsprach. Es war die Gunst 
der  Herzog, die ihm schließlich zu einem der reichsten Männer im Herzogtum machte und damit seine 
kostspieligen Stiftungen überhaupt ermöglichte.“ – citováno v Barbara STEPHAN s. 21, pozn. 64   
26 Barbara  STEPHAN (s. 20, pozn. 65) s odvoláním na G. Valata uvádí, že Authumes získal Rolin 3. 3. 1423 
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Aymeries (Henegavsko), vlastnil rovněž cenné městské domy v Dijonu, Valenncies, Paříži, 

Beaune a Autun27.   

Výnosy z těchto všech majetků a pozemkových statků použil Nicolas nejen pro osobní 

potřebu svou a své rodiny, tedy na koupě, úpravy a stavby zámků28, popř. zvelebování a 

rozšiřování svých domů29, ale také na založení četných zbožných nadání a podporu řady 

umělců, což můžeme také chápat jako projev jakési nepsané povinnosti všech bohatých a 

mocných Rolinovy doby. Mecenášská činnost byla jednak dobrým prostředkem k demonstraci 

vlastního postavení, moci a důležitosti a navíc v případě, že byla spojena se zbožným 

nadáním, mohla bohatému mecenáši zároveň zajistit spásu jeho duše, popř. duší jeho potomků 

a blízkých a jejich bytí na věčnosti. Nadání Nicolase Rolina v tomto směru nebyla výjimkou. 

Dála se v duchu tradičního „do ut das“. 

Rolinovu mecenášskou činnost v Burgundsku reprezentují především 3, resp. 4 velká díla. 

Zaprvé votivní obraz „Madona kancléře Rolina“ (kol. 1435) od Jana van Eycka (1390-1441), 

který dnes můžeme obdivovat v Louvru. Na tomto votivním obraze je zobrazen kancléř 

Nicolas Rolin v nákladně zdobeném šatu burgundského dvořana, kterak klečí u modlitebního 

pultíku a dívá se směrem k naproti němu sedící Madoně, jež drží Ježíška žehnajícího kancléři 

dvěma prsty pravé ruky. Celý obraz je přísně symetricky uspořádán, což ještě více umocňuje 

pocit všudypřítomného klidu. Zajímavý je i průhled skrze arkády do okolní krajiny, kde 

můžeme mj. spatřit dva muže dívající se směrem k mostu,na němž si můžeme povšimnout 

kříže upomínajícího na vraždu burgundského vévody roku 1419 v Montereau a tím zároveň 

připomínající Rolinovu slavnou obžalovací řeč proti Dauphinovi, která stála na počátku jeho 

závratné kariéry. V postavičkách hledících na most Jan van Eycke údajně zobrazil sebe a 

svého bratra.30.  

Dále je třeba připomenout Hôtel-Dieu, špitál31, který je považován za vrchol burgundského 

mecenášství, a proto se na něm v závěru pokusím ukázat základní znaky Rolinova 

mecenášství.  

                                                 
27 V prostorách rodného domu Nicolase Rolina v Autun se dnes nachází Museé Rolin. 
28 Nicolas Rolin postavil mj. château Savoisy, Beauchamp, Monetoy a Chaseul. Viz M. A. SHAMPO – R. A. 
KYLE – JAMA (The Journal of the American medical Association), vol. 241, Issue 25, June 22 1979, s. 2720 
29 Od roku 1413 rozšiřoval Nicolas otcův dům v Autun postupným zakupováním okolních domů a v roce 1453 
nechal vybudovat galerii vedoucí z tohoto domu do blízkého kostelu Notre Dame du Châtel. The Dictionary of 
ART, ed.  Jane TURNER, New York: Grove 1996, vol. 26, s. 554 
30 Podrobněji viz např. A. H. van BUREN: The Canonical Office in Renaissance Painting. Part II. More about 
the Rolin Madona, The Art Bulletin 40, 1978, pp. 617-33, Dieter JANSEN: Similitudo. Untersuchungen zu den 
Bildnissen Jan van Eycks,. Wien 1988 
31 Hôtel-Dieu bylo v tehdejší Francii běžné pojmenování pro větší špitály, podobně i v Německu se nacházely 
větší špitály označované jako Boží domy (Gotshaus). Srv. Barbara STEPHAN, s. 27, pozn. 97 
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Podobné pozornosti jako Hôtelu-Dieu se dostalo i dalšímu Rolinovu nadání, které se týkalo 

během francouzské revoluce zničeného kolegiátního kostela Notre Dame du Châtel v Autun, 

v němž byl kdysi Nicolas pokřtěn a kde byl také později pohřben jeho otec Jean. Jednotlivá 

menší nadání, která zde v průběhu let Nicolas učinil, tvoří dohromady jedno velké samostatné 

nadání. Nicolas se v tomto kostele podílel mj. na přestavbě kaple sv. Šebestiána založené již 

jeho otcem. Základní konstrukce této kaple byla hotova v roce 1430 a její výzdoba o dva roky 

později. Právě pro tuto kapli byl také určen již zmiňovaný votivní obraz „Madona kancléře 

Rolina“, který byl roku 1793, tedy poté co byl kostel zničen, převezen do Louvru. 

Následovala úprava postraních kaplí tohoto kostela a jeho severní lodi. Poté, co v roce 1450 

získal kostel Notre Dame du Châtel statut kolegiátního kostela, zřídil při něm Nicolas kolej 

pro jedenáct kanovníků a při této příležitosti mu daroval 62 iluminovaných rukopisů a mnoho 

cenných předmětů, z nichž se nám do dnešních dnů zachovaly pouze dvě bronzové sochy32. 

Nicolas, který se objevoval mezi dobrodinci tohoto kostela pravidelně již od roku 1426, si jej 

nakonec zvolil i jako místo svého posledního odpočinku. Patrně především proto, že tak mohl 

být blízko svým předkům, kteří zde byli rovněž pohřbeni. Rodinná tradice sehrála jistě 

důležitou roli i při Nicolasově rozhodnutí učinit v tomto kostela četná zbožná nadání, neboť 

jejich prostřednictvím mohl navázat na tradici svých předků a zároveň nadační činnost rodiny 

přizpůsobit jejímu novému společenskému postavením. Toto úsilí, tj. snaha přizpůsobit 

nadační činnost novému společenskému postavení rodiny, se projevuje především v tom, že 

se Nicolas snaží svými nadáními přiblížit úrovni nadání učiněných samotným burgundským 

vévodou. Od mecenátu vévodského, resp. knížecího se ten Rolinův lišil především tím, že 

Nicolas podporoval konkrétně jednotlivé malíře a sochaře a také dával práci řadě místních 

umělců, především při stavbě Hôtelu-Dieu33.   

Dalším slavným dílem, na kterém se Nicolas Rolin podílel jako objednavatel a mecenáš je 

deskový křídlový oltář od Rogiera van der Weydena (1444-1449) zobrazující poslední soud, 

který se dodnes jako jedno z mála uměleckých děl nachází na místě, pro které bylo určeno již 

v době svého vzniku, tj. v Hôtelu-Dieu34.  

Kromě výše zmíněných významných nadání v čele s Hôtelem-Dieu, se Nicolas Rolin podílel 

také na méně známých a významných nadáních. Dnes víme pouze o pěti takovýchto 

případech, přičemž se jedná převážně o anniversaria omezující se na nejbližší rodinu, tedy 

                                                 
32 The Dictionary of ART, ed.  Jane TURNER, New York: Grove 1996, vol. 26, s. 554-555 
33 Více k tomu Herman Kamp, citováno v Barbara STEPHAN, s. 22, pozn. 75 
34 Dnes můžeme oltář Rogiera van der Weydena obdivovat v Salle du Polyptyque, původně se však nacházel 
v kapli Velkého sálu, z něhož byl z restaurátorských důvodů přemístěn na dnešní místo. K podrobnějšímu popisu 
např. viz Burund. Kerland des europäischen Mittelalters, HirmerKunst Reise, München 1993, s. 254-262 
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předky, potomky a manželky. Podle Hermana Kampa můžeme v tomto případě hovořit o tzv. 

patrilineární koncepci nadační činnosti35.  

O všech nadání učiněných Nicolasem Rolinem můžeme spolu s Heribertem Müllerem říci, že 

se v nich v nespolední řadě odráží obraz burgundského světa na přelomu dvou významných 

epoch, tedy středověku a novověku. Při jejich zkoumání můžeme zaznamenat několik 

rozporuplných momentů, vedle různých forem tradiční zbožnosti a počínající 

instrumentalizace, v nich najdeme i atributy sloužící k demonstraci prestiže, sociálního 

postavení a světské vůle šlechtice pohybujícího se ve dvorské společnosti, ale také náznaky 

starosti o efektivní zvládání sociálně-charitativních úkolů – v neposlední řadě tedy Nicolasova 

nadání předznamenávají svým ohledem k veřejným zájmům a potřebám dobu blížící se 

renesance36. 

Nyní obraťme pozornost zpět k Hôtelu-Dieu, na němž si jakožto nejvýznamnějším nadačním 

a mecenášském počinu Nicolase Rolina, můžeme ukázat některé charakterické znaky jeho 

mecenášství. 

Roku 1441 zaslal Nicolas Rolin žádost papeži Evženu IV. o povolení postavit v Burgundsku 

nový špitál. Důvody, které vedly Rolina k založení tohoto velkého a drahého špitálu byly 

jednak čistě pragmatické a jednak náboženské.  

Okolí kolem Beaune bylo zničeno stoletou válkou a ani mír v Arrasu (1435) nezajistil kraji 

potřebný a dlouho očekávaný klid. Žoldáci, nyní bez platu a pána, plundrovali okolí a 

olupovali lidi bez ohledu na jejich stav či postavení, a proto si také vysloužili označení 

Ecorcheurs, tj. vydřiduši. V roce 1438 dokonce vypuklo v Beaune otevřené povstání proti 

vévodovi, neboť vévodské garnisony, která sem byla poslána, aby zamezila řádění soldatesky, 

se místní obávali stejně, ne-li více. Když Nicolas viděl na vlastní oči zkázu města37 a jeho 

okolí, zaslal již zmíněnou žádost papeži Evženu IV.  

V této době ještě nebyl plně rozhodnut, zda bude zamýšlený špitál stát v Autun či v Beaune. 

To, že se nakonec rozhodl pro Beaune bylo ovlivněno několika faktory. Jednak tím, že se 

město nebylo schopno samo o sebe postarat, dále také tím, že se jednalo sice o malé, ale 

                                                 
35 V roce 1427 svěřil Nicolas Rolin jisté prostředky kanovníkům v Autun, aby sloužili mše za jeho druhou 
manželku Marie de Landes, od roku 1429 měly být tamtéž slouženy navíc i mše za Rolina a jeho třetí ženu 
Guigone. Další výroční mše měly být slouženy za spásu Nicolasovy duše od 1438 v Priorat val Saint-Benoît, 
v kolegiátním kostele v Poliny a v Saint-Vincent in Chalon-sur-Saône. A konečně poslední mešní nadání, o 
němž víme, učinil Nicolas Rolin se svým synem Jeanem v kapli celestinského kláštera v Avignonu. Barbara 
STEPHAN, s. 22, pozn. 77 
36 Heribert MÜLLER: Rezension von Herman Kamp Memoria und Selbstdarstellung. Die Stiftungen des 
burgundischen Kanzlers Rolin, Historisches Jahrbuch 115, 1995, s. 492-494 
37 Ze 465 domácností se jich o sebe bylo schopno postarat pouze 27 a místní špitál byl poškozen natolik, že 
nemohl nikomu potřebnému účinně poskytnout pomoc. Více viz Barbara STEPHAN, s. 23-26 
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opevněné a rozhodně ne nevýznamné město. Beaune tehdy leželo na důležité obchodní trase a 

také se zde pravidelně konala zasedání vévodského parlamentu a apelačního soudu. Určitou 

roli v neposlední řadě sehrál jistě i fakt, že právě v tomto městě strávila poslední léta svého 

života Rolinova matka Amée38.  

Vedle těchto altruistických a částečně i osobních pohnutek vedly Rolina k založení tohoto 

špitálu také čistě osobní zájmy. Rolin jakožto nově nobilitovaný kancléř potřeboval 

demonstrovat a navenek upevnit své nové společenské postavení. Potřeboval jednoduše 

názorně ukázat především svým protivníkům, ale nejen jim, že jeho životní styl a chování 

odpovídá životnímu stylu a chování šlechtice a ne měšťana. Herman Kamp to vystihl naprosto 

přesně, když napsal: „Mit seinem beruflichen und sozialen Aufstieg wurde Rolin nahezu 

automatisch zum Stifter – und wenn wir hier von Stifter reden, dann verstehen wir darunter 

eine Person, die nicht nur die eine oder andere Stiftung vorgenommen, sondern die sich durch 

bestimmte Stiftungen ausgezeichnet hat.“39 A k tomu byla stavba jako je Hôtel-Dieu obzvláště 

vhodná. Rolinovi však nešlo pouze o reprezentaci a demonstraci moci na tomto, tedy 

pozemském světě. Jak upozornil Herman Kamp, chtěl si Rolin podobně jako mnoho jeho 

současníků pojistit také své místo na věčnosti, usmířit si Boha a zajistit si tak spásu své duše, 

a proto nacházíme v Hôtelu-Dieu téměř na každém kroku nejrůznější upomínky na jeho osobu 

a osobu jeho manželky Guigone de Salins jakožto spoluzakladatelky. Bylo totiž nesmírně 

důležité, aby si je jako zakladatele Hôtelu-Dieu pamatovala nejen generace jejich současníků, 

ale aby byli s tímto špitálem spojováni navěky. Z těchto narážek na zakladatele jmenujme jen 

některé, např. spodobnění Rolina a jeho ženy na vitrážích oken v místní kapli, kde kromě 

tohoto manželského páru můžeme spatřit i Filipa Dobrého a jeho třetí ženu Isabelu 

Portugalskou či na známém oltáři Rogiera van der Weydena, dále můžeme v Hôtelu-Dieu 

najít např. vzájemně propletené iniciály manželů-zakladatelů, ať již na podlahové krytině či 

na tapisériích. Podobnou připomínku na zakladatele najdeme mj. v tzv. Křížovém pokoji, kde 

si kromě iniciál Nicolase Rolina a jeho manželky Guigone, můžeme pod jednou z hvězd 

všimnout i Rolinova osobního hesla „Seulle“, tj. ty sám, jediný, které bývá interpretováno 

různými způsoby. Nejčastěji se objevují následující tři možnosti: Mohlo by jít o připomínku 

toho, jak bude Guigone po smrti svého manžela osamělá, pravděpodobněji se však jedná o 

záměrné napodobení hesla burgundského vévody Filipa Dobrého „Aultre n´aurai“ (jiného 

jsem neměla (ráda), nemilovala), jenž by v tomto případě odkazovalo na dvorskou lásku 

                                                 
38 Dříve se v literatuře často objevovalo tvrzení, že Beaune bylo rodným městem Rolinovy matky. Patrně se však 
jedná pouze o pozdější projev lokálního patriotismu a výraz úcty k rodině zakladatele místního špitálu. Viz 
Barbara STEPHAN, s. 24, pozn. 88 
39 Citováno v Barbara STEPHAN, s. 25, pozn. 89 
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Guigone k Nicolasovi. Třetí názor hovoří o tom, že tímto heslem chtěl Rolin vyjádřit a 

zdůraznit fakt, že Hôtel-Dieu postavil jedině on sám se svou ženou40. V prostorách špitálu 

rovněž velmi často narazíme na znaky rodiny Rolin (klíče) a de Salin (věž). 

Zakládací listinu, v níž byl stanoven hlavní cíl tohoto špitálu, tedy péče o nemocné, chudé a 

potřebné, sepsal Nicolas Rolin se svolením papeže dne 4. dubna roku 1443 a kromě toho, že 

v ní přesně určil práva a povinnosti jednotlivých duchovních správců špitálu, zahrnul do ní 

také veškerá privilegia získaná od papeže, např. právo duchovních tohoto ústavu udělit před 

smrtí generální rozhřešení všem obyvatelům špitálu, tedy včetně jeho zaměstnanců41. Dále 

nechal Nicolas Rolin roku 1459 sepsat speciální statuta, která podrobněji upravovala chod jím 

založeného špitálu, a která řešila i takové věci, jako byl věk sester starajících se o potřebné či 

jejich vzhled, včetně úpravy vlasů42.  

Velmi důležité také bylo celé pořízení právně zajistit, neboť jak podotýká Herman Kamp, 

strach donátorů, že bude jejich nadání odcizeno původnímu účelu či dokonce zapomenuto a 

zmařeno, se vine jako pověstná červená niť celými dějinami zbožných nadání. Pro donátora 

bylo velmi důležité nějakým způsobem zajistit, aby byl jeho odkaz plněn tak, jak původně 

určil 43. A jaká opatření v této věci učinil Nicolas Rolin? Zaprvé již v zakládací listině stanovil, 

že bude správce, vrchní sestru a duchovní vybírat on sám či jeho nástupce, čímž si zajistil vliv 

na fungování špitálu. Dále bylo stanoveno, že účetní knihy budou předkládány nejen jemu 

jakožto zakladateli či jeho potomkům, nýbrž také delegaci měšťanů z Beaune, čímž chtěl 

docílit toho, aby byli na péči o chudé zainteresováni i místní měšťané. Vedle toho zajistil 

Nicolas pro svůj špitál vlivné ochránce. Papežem Mikulášem V. byli z Nicolasova podnětu 

nakonec jako ochránci Hôtelu-Dieu určeni opaté od Sainte-Marguerite u Beaune a z Vézelay a 

děkan Saint-Chapelle v Dijonu, tedy jednak osoby vlivné, s kontakty na burgundského 

vévodu a jednak osoby sídlící blízko Beaune, které v případě potřeby mohly rychle zasáhnout 

ve prospěch špitálu. Nicolas Rolin se však především pokusil zajistit Hôtel-Dieu finančně. 

V zakládací listině mu určil roční rentu 1000 turýnských liber. Dále v prvních letech po svém 

založení získal špitál další renty, domy a pozemky v hodnotě přes 2200 liber. Rolin také 

zaplatil tesařské práce a koupil pozemky, na nichž měl být zřízen hřbitov a následně také 

zvýšil původní roční rentu špitálu o 60 liber. Avšak ani to by na dlouhodobější udržení špitálu 

nestačilo. Bez podpory vévody, který Hôtelu-Dieu odpustil daně a bez podpory města, jež 

darovalo Hôtelu-Dieu četné pozemky, by sotva bylo možné tento špitál déle udržet. Majetek 

                                                 
40 Barbara STEPHAN,s. 29, pozn. 106 
41 Podrobněji k zakládací listině viz Barbara STEPHAN s. 29-33 
42 Podrobněji ke statutům viz Barbara STEPHAN s. 33-37 
43 Barbara STEPHAN s. 37,  pozn. 131 
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špitálu se později rozhojňoval také díky četným odkazům ať již měšťanů z Beaune nebo těch, 

kteří ve špitále dožili svůj život. 

Špitál, jehož kaple byla slavnostně vysvěcena Rolinovým synem kardinálem Jeanem Rolinem 

dne 31. prosince roku 1451, a jenž hned následujícího dne v odpoledních hodinách přijal 

první pacienty, fungoval ve své původní podobě přes 520 let44. Přežil i rozsáhlé sekuralizace 

za velké francouzské revoluce a to především proto, že již z podnětu zakladatele, tj. Nicolase 

Rolina se špitál blížil svou povahou spíše institucím světským než církevním. Poslední 

pacient opustil jeho brány v roce 1971. Jak je tedy vidět Nicolasovi se nakonec povedlo to, co 

si nejvíce přál. Jeho odkaz přežil, chcete-li s boží pomocí, dlouhých pět století. Dnes se 

v prostorách Hôtelu-Dieu nachází muzeum, ale původní odkaz Nicolase Rolina zapomenut 

nebyl. I dnes v Beaune funguje lékařské zařízení, které nese jméno tohoto velkého 

burgundského kancléře (Centre Nicolas Rolin)45 a které je z velké části dotováno právě 

z provozu Rolinova muzea nacházejícího se v Hôtelu-Dieu, zisků z pronájmů tamních 

cenných sálů46 a také z velké vinice, jejíž základy položil Nicolasův syn Antonine (1471) a 

jejíž vína patří k těm nejlepším v celém Burgundsku, jak se o tom ostatně mohou již od roku 

1820 každoročně přesvědčit na velké aukci pořádané vždy v lednu v prostorách Hôtelu-Dieu 

všichni milovníci dobrého vína47. 
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