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Tomaso da Modena a jeho dílo v Trevisu 

 

Tereza Pazourková 

 

 Tomaso se narodil mezi 9. březnem 1325 a 6. květnem 1326 do rodiny malíře Barisina 

dei Barisiniho (Barisani nebo Parisani). Jeho strýcem byl Giovanni da Bazzano, významný 

kronikář středověké Modeny. V rodném městě se zdržoval do listopadu roku 1344, roku 1348 

nebo nejpozději 1349 se usadil v Trevisu. V onom mezidobí není nikde doložen a je nasnadě, 

že tato léta strávil studiem. Když totiž zemřel jeho otec, bylo Tomasovi teprve 17 či 18 let a 

nebyl ještě vyučen. Předpokládá se, že Tomaso ve čtyřicátých letech studoval v Bologni, kde 

hlavně pod vedením Vitala, zformoval svůj styl. Podnikal studijní cesty do střední Itálie, 

možná i Avignonu, kde se důvěrně seznamoval s tamním uměním. 

 Treviso se stalo místem získání mezinárodního jména Tomasovy tvorby. Prvním a 

vlastně i jediným spolehlivým přesně datovaným a signovaným dokladem Tomasovy tvorby 

v Trevisu je jeho podpis v kapitulní síni v kostele San Nicolò z r. 1352. Prior dominikánského 

konventu fra Faollin da Vazzola pověřil Tomasa výzdobou kapitulní síně. Z dokumentů dnes 

známých se žádná jiná zpráva netýká výhradně Tomasovy umělecké činnosti a jeho 

mecenášů. Jediným svědectvím v tom směru je tak jeho zmíněný podpis, na jehož základě mu 

byly připsány ostatní Trevisské nástěnné malby. Po postavách z kostela San Nicolò byly před 

demolicí augustiniánského kostela S. Margherita r. 1882 objeveny scény ze života sv. Uršuly. 

Po roce 1919 k nim přibyla freska z kaple Ukřižování v kostele S. Lucia, r. 1926 Madona na 

trůně se světci v kostele S. Francesco. Posléze roku 1960 byl nalezen obraz Krista Trpitele 

v Biskupském paláci. Tomaso tedy v Trevisu pracoval pro dominikány, františkány a 

augustiniány, jejichž konventy kolem pol. 14. stol. hostily početnou komunitu, byly sídlem 

teologických škol určitého věhlasu a měly bohaté knihovny. 

 

SAN NICOLÒ 

 

Dominikáni přišli do Trevisa r. 1221 a započali stavět kostel a klášter. Přestavba San 

Nicolà započala rokem 1303, kdy kardinál Boccasini (neboli papež Benedikt XI) věnoval 

značnou finanční sumu. Práce se skončily 1348. Poslední přestavba kostela pak proběhla 

r. 1860. 
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Kapitulní síň kostela San Nicolò je jednou z nejvíce celistvých a dochovaných 

příkladů klášterní výzdoby. 

Jako ohnisko své malby zvolil Tomaso starší Ukřižování a svaté (obr. 1). Původní 

soupis provincií a klášterů dominikánů dovedl do své současnosti a přidal k nim třetí řadu se 

jmény generálů řádu (obr. 2). Ponechal i prázdná pole, která měla být doplněna s dalším 

rozšiřováním řádu. Ovšem v 15. stol., vlastně již po r. 1378, tedy papežském schizmatu, již 

další dopsány nebyly. Názvy provincií jsou v jakýchsi ostnatých trojlístcích, kláštery uvnitř 

ostnatých čtyřlístků a generálové řádu jsou vepsáni do šestilístků, které jsou prostornější a 

umožňují tak obsáhlejší zápis. Kolem Ukřižování Tomaso uspořádal přehled čtyřiceti 

čtoucích či píšících dominikánů. Vpravo svaté a blahořečené členy řádu (svatí – Tomáš 

Akvinský (obr.3), Petr Mučedník (obr.4), Dominik (obr. 5) – jsou zobrazeni s tradičními 

atributy. U Tomáše je to záře vycházející z jeho prsou, Petr drží palmovou ratolest a Dominik 

lilii). Z blahořečených jsou to např. Augustin z Trau, Petr Cendra, Pietro Isnardo z Vicenzy. 

Vlevo pak 2 papeže a kardinály zvolené z řádu (papežové Innocent V (Pierre de Tarentaise) a 

Benedikt XI (Nicolò Boccasini) (obr. 6), z kardinálů např. Bonifác Pisánský (obr. 7), Hugues 

de St. Cher (obr. 8), Matteo Orsini, Thomas Joyce). 

Tomaso se výrazem tváří pokusil zachytit jejich význačnost, soustředěnost i některé 

jejich prožitky či skutky. Např. ve tváři kardinála Bonifáce Pisánského můžeme číst útrapy 

prožité okolnostmi jeho jmenování, což se událo v éře papežského schizmatu. U jednotlivých 

portrétů vyobrazení používají často nejrůznější pomůcky denní potřeby. Tomasovi se, zřejmě 

jako prvnímu, podařilo vyobrazit i brýle. Na nose je má upevněny kardinál Hugues de St. 

Cher – první dominikánský kardinál, uznávaný teolog, který napsal komentář k celé Bibly. 

Vynález brýlí se datuje mezi léty 1268 – 1298. Je možné, že vynálezcem a výrobcem byl také 

dominikán Alessandro della Spina. Jiný typ pak pochází také ze žárlivě střežené výroby 

v Benátkách. 

Tomaso nevyjadřuje v portrétech neshody či rozepře mezi členy, naopak ukazuje 

jednotu v úsilí tím, že zobrazuje všechny bratry od Dominika – zakladatele řádu bratří 

kazatelů po posledního kardinála usazené u lavic, v jednotě rouch a zbožnosti nakázané 

Řeholí a Stanovami. Jednota celého prostoru je umocněna i souladem barev – sjednocení 

tmavě hnědých a nejrůznějších odstínů okrové. 

 

V chrámovém prostoru samotného kostela nalezneme pak další Tomasovy fresky na 

sloupech: sv. Anežka se sv. Janem Křtitelem, sv. Romuald (obr. 9). 
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CYKLUS SV. URŠULY/VORŠILY 

 

 Cyklus byl původně součástí kostela S. Margherita, kde byly r. 1882 objeveny scény 

ze života svaté Uršuly a přeneseny do servitského kostela S. Caterina, tedy dnešního Musea 

Civico. 

O životě Uršuly je dochováno několik legend, jimiž se Tomaso inspiroval. Samotná 

svatá Uršula žila na přelomu 3. a 4. století. O jejím životě se vypravují jen legendy. Podle 

nich byla dcerou anglického krále, která se v doprovodu 11 000 panen-družek vydala na cestu 

za snoubencem, kterého jí vybral její otec. Od svého otce dostala na cestu loď. Podle jedné 

z variant legendy byl Voršilin snoubenec také křesťan, který od císaře za věrné služby dostal 

darem území, na kterém se měl se svými vojáky usadit a je spravovat. Voršila ovšem místo do 

Bretaně doplula i se svými družkami do ústí Rýna a to vinou bouře, která lodi odklonila. Proti 

proudu řeky se pak dostaly až do Kolína. Ten ale zrovna okupovali Hunové. Všechny 

Voršiliny družky jejich rukou zahynuly. Voršila, která je údajně svojí krásou převyšovala, 

měla připadnout samotnému králi Hunů. Protože ho však odmítla, prostřelili jí šípem srdce. 

Po smrti všech panen i Voršily sestoupilo z nebe 11 000 andělů, aby přinutilo Huny k ústupu. 

V dalších verzích se v legendě vyskytuje ještě cesta do Říma, kterou Voršila se svými 

družkami podnikla poté, co se jejich lodě dostaly do řeky Rýna a před tím, než v Kolíně 

zemřely mučednickou smrtí. V další variaci je legenda doplněna o snoubence Aetheria, který 

se dal pokřtít teprve pod jejím vlivem v Míšni, a který spolu s ní a jejími družkami také 

zahynul. 

 

Cyklus je korunován Zvěstováním Panně Marii (obr. 9). Marie je zaneprázdněna 

čtením tak, jak dělávali učenci – má otevřené dvě stejné knihy pro porovnání (Evangelium sv. 

Lukáše). Knihy vypovídají v jakém se nachází dramatu a jeho pokračování – nyní Zvěstování, 

posléze Navštívění. 

 

Obr. 10. Anglický král dává pokyny svým vyslancům, aby získali ruku Uršuly pro 

jeho syna Aetheria. Hrozí jim strašlivými následky, jestliže selžou. 

 

Obr. 11. Přivítání anglického poselstva. Velvyslanci klečí s respektem před 

znepokojeným králem Maurem Bretaňským, má soustředěnou,hladce oholenou tvář. Oblečen 

je v dlouhou tuniku, tak jak se sluší na královskou autoritu důležité země evropské kultury. 

Daria – Uršulina matka – také se znepokojeným výrazem, se k ní natáčí. 
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Obr. 12. Odjezd Uršuly, objímá svou šedovlasou matku. Dáma se zakrytými vlasy 

vpravo je Gerasina, královna Sicílie. Před ní klečí její 4 dcery – Babilla, Juliana, Victoria a 

Aurea a jejich mladší bratr Hadrianus. 

 

Obr. 13. Křest anglického prince. Je nápadně odlišný od předchozích svojí 

dramatičností jediné pozitivní události v legendě – duchovní konverzi pohanského prince. 

 

Obr. 14. Plavba do Kolína. Nyní je zdůrazněna samotná Uršula. 

 

Obr. 15. Setkání Uršuly a papeže v Římě – připomíná moment, kdy Anna Svídnická 

přijížděla a odjížděla z Trevisa. Vypadá to, že Tomaso maloval ze svých skutečných 

vzpomínek na takovou okázalou a přepychovou podívanou. 

 

Obr. 16. Sen papeže Cyriaka. Papež má vidění o mučenické smrti – tedy jeho společně 

s Uršulinou a jejími pannami v Kolíně. Cyriakus je ukázán jako vzdělaný muž – v otevřené 

skříni vidíme mnoho knih. 

 

Obr. 17. Odstoupení papeže v kruhu kardinálů. Abdikoval poté, co se chtěl připojit 

k zástupu mladých žen. 

 

Obr. 18. Odjezd z Říma. Papež znovu nabyl většinu své autority – Tomaso tedy 

příhodně opět pozvedl jeho tiáru. Dále vidíme 2 biskupy a snad kardinála bez klobouku. 

Shluk postav má naznačit mnohem větší procesí, které se k Uršule má připojit v Kolíně. 

  

Obr. 19. Návrat do Kolína. Je značně poškozen. Zdá se, jakoby skupinka vpravo dole 

četla Bibli. 

 

Obr. 20. Masakr Uršuly a jejích společnic. Vidíme uzavřené brány Kolína v obraně 

proti Hunům. Oni také doplňují scénu hromadného vraždění. Uršula odmítla nabídku k sňatku 

od hunského prince, proto se jí lučištník chystá zastřelit. 
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 Obr. 21. Triumfující sv. Uršula, v ruce drží šíp – s tímto atributem bývá často 

zobrazována, někdy mívá rozevřený plášť, pod kterým ukrývá svoje družky ve snaze je 

ochránit. 

 

Přínos Tomasovy tvorby se netýká pouze samotné Itálie. Mezi jeho dochovaná díla se 

řadí i zakázka pro jeho bezesporu nejvýznamnějšího objednatele. Nejedná se tentokrát o 

freskovou výzdobu, ale tabulové obrazy, přesněji oltářní obrazy, zhotovené pro Karla IV. a 

jeho Karlštejn. Tedy o diptych a triptych z kaple sv. Kříže. 
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Obr. 1. Ukřižování a svatí 

 

 

Obr. 2. Názvy provincií, klášterů a generálů řádu 
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Obr.3. Tomáš Akvinský 
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Obr. 4. Petr Mučedník 
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Obr. 5. Dominik 
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Obr. 6. Papež Innocent V a Benedikt XI 
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Obr. 7. Kardinál Bonifác Pisánský 
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Obr. 8. Kardinál Hugues de St. Cher 

 



 13 

 

 

 

Obr. 9. Zvěstování Panně Marii 
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Obr. 10. Svolání anglických vyslanců 
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Obr. 11. Přivítání anglického poselstva 

 



 16 

 

Obr. 12. Uršulin Odjezd 
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Obr. 13. Křest anglického prince 
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Obr. 14. Plavba do Kolína 
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Obr. 15. Setkání s papežem 
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Obr. 16.Sen papeže Cyriaka 

 



 21 

 

Obr. 17. Abdikace papeže 
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Obr. 18. Odjezd z Říma 
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Obr. 19. Návrat do Kolína 
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Obr. 20. Masakr Uršuly a jejích společnic
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Obr. 21. Triumfující sv. Uršula 


