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PPiizzzzaa  ddeell   SSaannttoo  ––  nnáámměěsstt íí  ppřřeedd  bbaazzii ll iikkoouu  

Nacházejí se zde dvě stavby: Oratoř sv. Jiří (L‘ oratorio di S. Giorgo) a Škola 

svatého Antonína (La scuola del Santo). 

Na místě dřívějšího hřbitova se nachází jezdecká socha Gattamelaty (monumento al 

Gattamelata) – dílo Donatellovo z roku 1453, které vzniklo krátce po Gattamelatově smrti 

roku 1443 na zakázku dědiců vojevůdce. Donatello se pokoušel ztvárněním této sochy 

vymanit z vlivu benatské plastiky a snažil se přiblížit ztvárnění starověkého Říma. 

Gattamelatina je v situaci, kdy přehlíží své vojsko a jednou rukou přitom krotí svého koně. 

 

KK oosstteell   ssvvaattééhhoo  AAnnttoonníínnaa  vv  PPaaddoovvěě  ––  jj eehhoo  vvzznniikk,,  eexxtteerr iiéérr   
  

Na místě dnešní baziliky stál od 12. století malý kostel Santa Maria Mater Domini, 

jenž byl zasvěcen Panně Marii. Když v roce 1231 Svatý Antonín umírá, jeho jediným přáním 

je, zemřít právě v tomto kostele. Vydává se tedy na cestu ze své poustevny v Camposanpieru 

a umírá předčasně na předměstí Padovy v klášteře klarisek v Arcelle. Avšak jeho tělo je 

v témže roce přeneseno a pochováno v tomto kostele Panny Marie až do roku 1263. 

 Bazilika svatého Antonína je často označována jako Il Santo, což v překladu znamená 

svatý či světec. Jejím hlavním úkolem totiž měla být ochrana ostatků světce. 

Základní kámen k tomuto velkolepému dílu byl položen roku 1238 a práce trvaly až 

do roku 1310 (72let). Nejdříve byl vystaven jednoduchý františkánský kostel s apsidou a 

posléze k němu byly přistavěny obě boční lodě, věnec kaplí, věže a kupole. Právě tyto kupole 

jí činí z „obyčejné“ baziliky bazilikou unikátní. Celá bazilika má tvar kužele a 8 věží 

s podobou minaretů poukazují na prvky byzantské architektury. Ale nejenom s touto 



architekturou se zde setkáváme. Důsledkem obchodních styků mezi Benátkami a Východem 

nám zde vzniká architektonický sloh známý jako benátská gotika (venetoorientale), jenž se 

vyznačuje na průčelí baziliky, kde vyniká na fasádě skrytě umístěná galerie (typické pro 

románskou stavbu) nad slepými arkádami. Při vstupu do kostela nesmíme zapomenout 

pozvednout hlavu k fresce od Pietra Annigoniho: Antonín káže na ořechu – takto je sv. 

Antonín vyobrazován nejčastěji. 

II nntteerr iiéérr   

Capella del Santo (Capella dell‘ Arca del Santo) = Kaple světcovy schránky 

Práce na této kapli byla započata kolem roku 1500 a spadá tedy do období renesance, 

přesto ale byla navržena Tuliem Lombardem s gotickými prvky. Fresky pocházejí od 

Stefana da Ferrari. 

Nejvýznamnější částí této kaple je oltář a mramorované reliéfy na zdech kaple. Od 

roku 1355 se v  této kapli pod oltářem nachází hrob svatého Antonína, který je spojen s tímto 

oltářem.  

Oltář – sochy od Tiziana Aspettiho znázorňují sv. Antonína mezi sv. Bonaventurou a 

sv. Ludvíkem Franzouským. Další výzdoba jako jsou bronzové stojany na svíce v podobě 

andělů jsou dílem jiných umělců, stejně jako větší stojany s mramorovými podstavci ze 17. 

století. 

Kaple je vyzdobena devíti reliéfy, které líčí zážitky ze života a zázraky sv. Antonína: 

(od leva) Oblékání sv. Antonína do řádového roucha (1517, Antonio Minelllo), Žárlivec, 

kterak bodá svou ženu (1529 – 1536 Giovanni Rubino, Silvio Cosini), Svatý Antonín přivádí 

znovu k životu mladého muže (1573 Danese Cattaneo, Girolamo Campagna), Vzkříšení 

utopené dívky (1563 Iacopo Sanviso), Svatý Antonín přivádí znovu k životu utopené dítě (1536 

Antonio Minello, Iacopo Sanviso), Srdce jednoho lichváře (1525 Tullio Lombardo), Na zem 

spadlá a nepoškozená sklenice (1520 – 1529 Paolo Stella, Maria Mosca) a poslední 

Novorozeně dosvědčuje nevinnu své matky (1505 Antonio Lombardo). 

Capella della Madonna Mora = Kaple Černé Madony 

Tato kaple, která se nachází v levé boční lodi, je ve skutečnosti původní kostel  Santa 

Maria Mater Domini z 12 – 13. st.. Nejvýraznější chloubou této kaple je socha Černé Madony 

před oltářem, která pochází od Rinaldina di Puy – l¨Evéque z roku 1396. Říká se jí také 

Madonna Mora, což znamená tmavovláska či bruneta, pro tmavší zbarvení obličeje. 

Na tuto kapli navazuje Capella del beato Luca Neloudi = kaple blahoslaveného 

Lukáše. 



Na první pohled by se zdálo, že je kaple zasvěcena blahoslavenému Lukášovi –avšak 

to je omyl. Kaple je zasvěcena svatému Filipovi a svatému Jakubovi Menšímu. Oba dva byli 

apoštolové a jsou patrony Uruquaye a živností jako např. cukráři, kramáři, kloboučníci, 

paštikáři a koželuhové. Svatý Jakub Menší je také navíc patronem umírajících kvůli jeho 

shovívavosti se svými vrahy. Blahoslavený Lukáš byl společníkem svatého Antonína při 

misijních cestách a je zde pod tímto oltářem pochován – odtud pojmenování.  

Kolem roku 1382 byla kaple vyzdobena freskami od florentského umělce Gusto 

de´Menabuoi . Sarkofág na zdi kaple je dnes prázdný. 

V apsidě, jenž je ověnčena kaplemi, se v jejím srdci nachází tzv. pokladnice. V levé 

části apsidy se nachází čtyři kaple: Kaple sv. Josefa, Kaple sv. Františka, Kaple sv. Leopolda  

- Kaple rakousko – uherská (sv. Leopold patronem Rakouska) a poslední Kaple sv. Stanislava 

– Kaple polská (Biskup Stanislav se stal patronem Polskem, jako mučedník zemřel 1079). 

Uprostřed apsidy je umístěna Capella delle Reliquie = Ostatková kaple, tzv. Tesoro 

= Pokladnice. 

S touto kaplí bylo započato v roce 1691, kdy Filippo Marodi  vytvořil balustrádu se 

šesti sochami z mramoru. Slavnostní andělský zástup doprovázející sv. Antonína k slávě je 

také jeho dílem, pouze štukatérská práce byla přenechána Pietrovi Roncaiollimu.  

V roce 1981 zde proběhlo přezkoumání pravosti kostí sv. Antonína. Při této příležitosti 

byla dřevěná rakev otevřena s cílem zjistit, zda relikvie obsahuje ostatky světce. Překvapením 

byl zachovalý stav jazyka sv. Antonína – nebyl vůbec poškozen! Bylo tedy rozhodnuto, že 

jazyk, brada a levé předloktí bude uchováno a ostatní ostatky budou zabaleny do hedvábné 

látky a opět uloženy do dřevěné rakve. 

Nyní je tedy v kapli vystaven řádový oblek, dvě dřevěné rakve, dvě pečeti, tři červené 

kusy hedvábí, pamětní deska s datem úmrtím, datem Antonínova svatořečení a datem 

přenesením ostatků). zlaté předměty a prsteny ( deset bílých a padesát černých). 

Vedle ostatkové kaple se v pravé části apsidy nacházejí čtyři další kaple: Kaple sv. 

Štěpána (fresky Ludovico Seitz, 1907), Kaple sv. Bonifáce – Kaple německá (v 7.st. sv. 

Bonifác šířil křesťanství v Německu) a poslední Kaple sv. Rosy z Limy – Kaple americká 

(sv.Rosa, kt. žila v letech 1586 – 1617, je patronkou Ameriky, Filipín a Indie). 

Poslední kaplí v pravé části apsidy se nachází Capella delle Benedizioni = Kaple 

požehnání či posvěcení – před vstupem do sakristie, která slouží poutníkům k posvěcení 

různých předmětů. Kaple je vyzdobena freskami od Pietra Annigoniho, jenž v nich znázornil 

sv. Antonína v různých příhodách. Vlevo je zobrazena příhoda Sv. Antonín káže rybám 

(1981; dle legendy sv. Antonínovi bylo zakázáno kázat v Rimini, proto se stáhl do vesnice, 



kde promlouval k rybám, ty připluly a poslouchaly Antonínova slova. Antonín je zde 

znázorněn jako Kristus stojící na skále. Za Antonínem je vše znázorněno v chaosu, tak končí 

svět, který zapřel Boha). Dále Antonín vystupuje proti Ezzelinovi (1982). Největší pozornost 

ale zaslouží Annigoniho Ukřižování z roku 1983. 

Vedle jižního postranního vchodu do baziliky se nachází v pravé boční lodi Capella di 

S.Giacomo e S . Felice = kaple sv. Jakuba a Felixe. Tato kaple se nachází přímo naproti 

kapli sv. Antonína a navazuje na ní kapitulní křížová chodba. Byla vytvořena na příkaz 

Bonifacia Lupi, hraběte da Soragna jako rodinná kaple ve stylu benátsko – gotickém. Jejím 

tvůrcem byl Andriol de‘Santi.   

Nejvýznamnějším dílem je trojdílné Ukřižování od Altichiera da Zevio (pochází 

z Verony), nejvýznamnějšího italského malíře 14.st. (v roce 2000 bylo provedeno 

restaurování). Je také autorem fresek. V horních osmi lunetách a po stranách se objevují scény 

ze života sv. Jakuba, patrona Španělska. 

Poslední kaplí v pravé boční lodi baziliky se nachází Capella del Santissimo = Kaple 

svátosti. Byla postavena v roce 1457 v gotickém stylu pro náhrobek Erasma da Narni a jeho 

rodiny. Autorem soch je Gregorio d’Allegretto  (1458), přesto je nynější výzdoba až z roku 

1651 a mromorovo – bronzová výzdoba z let 1927 – 36 od Ludovica Pogliaghi. Důvodem této 

poslední výzdoby byla oslava Kristovy přítomnosti. 

Současná tvář Presbiterio – presbytáře i samotné apsidy pochází z poloviny 18. st., 

jelikož původní výzdoba z let 1462 – 69 byla v roce 1749 zničena požárem. Na chórech je 

rozmístěno dvanáct bronzových tabulí s náměty ze Starého zákona od B. Bellana a A.Briosca 

z přelomu 15. a 16. st. 

Chóru dominuje hlavní oltář (Altare Maggiore) – dílo Donatellovo. Donato di 

Niccolo di Betto Bardi byl Florenťanem tělem i duší, jen pro ni tvořil. Pouze v letech 1444 – 

1454 působil v Padově a to z důvodu zakázky – přestavby chóru baziliky Il Santo. Bohužel se 

dochovalo pramálo. Neexistuje žádná dokumentace a je tedy nemožné provést rekonstrukci, 

předpokládá se, že oltář měl podobu baldachýnu s trůnící Madonou a šesti světci, sokl zdobily 

čtyři epizody ze života sv. Antonína (takové podium), nechyběli hrající andělé – symbol 

evangelistů. 

Hlavní oltář z roku 1895: ve středu se nachází Krucifix (renesance). Dějový celek 

doplňují postavy Madony vstávající z trůnu s dítětem v náručí, světců Františka, Justiny 

(mučednice z Padovy, kt. je od 5.st. uctívána, nedaleká bazilika na Pratto delle Valle je jí 

zasvěcená) a Ludvíka Francouzského (127 – 497, byl synem Karla II. z Anjou, krále 

neapolského, zřekl se dědictví a stal se biskupem v Toulouse, zemřel v pouhých 23 letech) 



nalevo. Vpravo Antonín, Daniel ( jáhen v Padově, mučedník ze 4. st., jeho ostatky jsou 

uloženy v padovském Dómu) a Prossdocimus (Žil v druhé polovině 3. století, položil 

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

v bazilice sv. Justiny).  

Dále reliéfní vylíčení zázraků sv. Antonína (Na přední straně oltáře je zachycen 

příběh o srdci jednoho lichváře, které lékař nenašel na pravém místě, ale v truhle na peníze; 

nalevo Vyprávění o mladém Radovanovi, který se svěřil světci, že kopl matku a ten mu na to 

odpověděl, že danou nohu musí uříznout, ten tak z lítosti učinil, Donatello zde zobrazuje sv. 

Antonína při obvazu zraněné nohy; uprostřed na dvířkách tabernáklu se nachází 

Zmrtvýchvstání Krista, reliéfy na zadní straně oltáře zprava popisují příběh, kdy novorozec 

dosvědčuje nevinnu své matky, dále zázrak s oslem a hostii � epizody ze života světce 

Donatello popisuje jako vzrušené lidové scény zakompované do antické architektury) reliéfní 

Pieta a kamenné Kladení Krista do hrobu. Oltář je velkým dílem s množstvím článkům a  

součástí, které mají tvořit nový celek „Svatých rozmluv“ světců  s Madonou: 

� Krucifix 

� Marie s dítětem – mladistvý vzhled, ve tváři spatřujeme smutek a její vnitřní 

zahleděnost 

� Sv. František a sv. Antonín – objevují se vedle Panny Marie 

� Sv. Justina – Donatello ji zde ztvárnil s palmou mučednice, čímž se vyhnul krajní 

dramatičnosti (tzn. vyhnul se jejímu zobrazení s nahou hrudí protknutou 

zkrvaveným mečem) 

� Sv. Daniel  - právě zde je vidět Donatellův um vytvářet zcela imaginární portréty 

� Kladení do hrobu (1446 – 50) – nepatrně se vymyká z celkového ladění oltáře 

svými rozměry a použitým materiálem – kamenem. 

� Ve spodní části oltáře jsou umístěny reliéfy andílků, uprostřed Oplakávání Krista, 

symboly dvou evangelistů na přední straně anděl a orel a na zadní straně lev a býk. 

V presbytáři ještě nalevo nalezneme nalevo od oltáře masivní ozdobný bronzový 

svícen od Andrea Briosca (1515), jenž je díky svému uměleckému zpracování a rozměrům 

označován jako nejkrásnější kandelábr na světě. 

Sagrestia = sakristie se nachází vedle jižního vchodu z baziliky. Při vstupu do ní se 

nachází „předppokojík“ s freskami žáka Girolima Tessariho, které zachycují Antonínovy 

zázraky: Kázání rybám a Na zem spadlou a neporušenou sklenici – obé z roku 1528. Nad 

zazděnými dveřmi je v lunetách na jedné z fresek 13.st. zachycena Marie s dítětem mezi 

svatým Františkem a Antonínem. Sakristie je vyzdobena freskami od Lorenza Canozziho 



z let 1474 – 77 s motivem svatých: Bernardina, Jeronýma, Františka, Antonína, Ludvíka a 

Bonaventuru. Na stěnách jsou fresky od Francesca Sumana z roku 1847. 

Za sakristií se nachází Sala del Kapitolo = Kapitulní síň. Z původních fresek od 

Giotta je zde zanecháno minimum. 

Na baziliku navazují čtyři křížové chodby:  

� kapitulní k řížová chodba – někdy nazývaná magnoliová, podle vysazené 

magnólie uprostřed dvora, stojí zde již od poloviny 13. st.. Při východu z této 

chodby nalevo spatříme pomník Rollanda da Piazzola (právník, politik, 

zemřel v roce 1323), hned vedle se nachází gotická oratoř sv. Jiří, která byla 

koncipována v letech 1377 – 1384 jako hrobka šlechtice Lupiho di Soragna. 

V této hrobce nacházíme cyklus fresek od Altichiera da Zevio (dokončeny 

1384). Oltář – Ukřižování Krista a Korunování Panny Marie, naproti 

Zvěstování Panně Marii , Klanění pastýřů, Tři králové, Útěk do Egypta a Ježíš 

v chrámu, na levé protější straně – legendy ze života sv. Jiřího a na protější 

pravé straně scény ze života sv. Kateřiny a sv. Lucie. Vedle této hrobky se 

nachází sídlo Bratrství sv. Antonína, kde byla umístěna škola (scoletta). Má 

dvě patra, spodní bylo postaveno již v roce 1430, horní kolem roku 1504. 

Uvnitř se nachází cyklus 18 maleb ze 16. st., který líčí scény ze života sv. 

Antonína. Čtyři z těchto maleb pochází od Tiziana Vecelliho z roku 1511 

(počátky jeho tvorby, 1970 restaurovány). 

� křížová chodba noviciátů – uzavřena, v jejím křídle pobývají aspiranti 

františkánského řádu;  

� křížová chodba generála  - z roku 1435, pokud je generál řádu přítomen, tak 

pobývá v tomto;  traktu;  

� chodba blahoslaveného Luci Belludiho – jedna z nejstarších ze čtyř dvorů, 

gotický ráz s prvky renesance z let 1496 – 1612, řádu vrácena nedávno, v jeho 

prostorách byl umístěn archiv, muzeum a městská knihovna, dnes zde mají 

sídlo různé církevní a kulturní instituce. 
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