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Muzeum umění v Olomouci v roce 2008 
záslužně vystavilo velký krucifi x z bývalého 
trinitářského kostela Navštívení Panny Marie 
v Zašové (205 x 196 cm).1 Monotematickou 
výstavu vhodně doplnily dvě barokní nápodo-
by této unikátní, umění Veita Stosse sugestiv-
ně připomínající dřevořezby – malý procesní 
kříž ze Zašové a další monumentální trinitář-
ský krucifi x z nedalekého Holešova. Připojen 
byl zevrubně vypracovaný katalog.2 Náležitě 
se tak uzavřelo čtyři roky trvající restaurování 
doposud málo známé skulptury akademickou 
malířkou Radanou Hamsíkovou.3

Na znamenitý dřevěný krucifi x v Zašové 
odbornou veřejnost poprvé upozornila výsta-
va Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Mora-
vy a Slezska 1400–1550 v roce 1999. Tehdy se 
však nacházel na bočním novogotickém oltáři 
zašovského kostela a nebylo ještě možno roz-
hodnout kardinální otázku, zda jde o gotic-
ký originál nebo o pozdější repliku obdob-
ného pozdně gotického krucifi xu v bývalém 
kostele trinitářů ve Vídni (Alserstraße), pří-
padně dalších příbuzných krucifi xů v Sedmi-
hradsku. Vyslovit jednoznačný závěr umožni-
lo až detailní poznání skulptury během jejího 
restaurování. Dnes je jisté, že zašovský kru-
cifi x představuje barokní multiplikaci vídeň-
ského vzoru.4 

Krucifi xy v Zašové a ve Vídni (v olomouc-
kém katalogu vídeňský krucifi x pojednal 

Manfred Koller)5 provází příliš mnoho spe-
cifi ckých shod, než aby mohlo jít o náhodu. 
U obou skulptur vidíme násilně napnuté 
tělo Krista (pomocí lan a navijáku), nicméně 
s gravitaci odpovídajícím otlakem nad hře-
bem předsunutého chodidla.6 Oba krucifi xy 
spojuje koncem středověku nepříliš obvyklé 
převázaní Kristovy trnové koruny provazy, 
přičemž vídeňský krucifi x má korunu virtuóz-
ně vyřezanou spolu s hlavou Krista, zatímco 
naturalismus v Zašové posílily přírodní trny. 
Shoduje se kompozice bederní roušky.7 Pro-
ces kopírování vídeňského vzoru v Zašové 
vedl k jejímu prokreslení, zároveň zjednodu-
šil reliéf žil a zvrásněné kůže nad a pod Kris-
tovými koleny.8

Zvláštní pozornost v Zašové zasluhuje 
Kristův nezvyklý účes. Obešel se bez obvykle 
po stranách jeho tváře dolů spadajících vla-
sů. Tyto kadeře ovšem postrádá např. také 
známý Krucifi x v Kefermaktu z roku 1497, 
avšak zůstaly zachovány alespoň krátké pej-
zy.9 Kristus v Zašové má naopak vyholené 
spánky, pozbyl tak zjevný symbol židovství. 
Nestříhat si vlasy na skráních, tj. nosit pejzy 
(hebrejsky „peot“), přikázal Izraelským Bůh 
prostřednictvím Mojžíše: „Nebudete střihati po 
straně vlasů okrouhle, aniž zohavíš po straně bra-
dy své“ (Lv 19, 27); „Nebudou dělati sobě lysiny 
na hlavě své. A po straně brady své nebudou holi-
ti“ (Lv 21, 5). Shodný odklon od tradice opa-
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Obr. 1: Krucifi x, nejdříve kolem 1708, Zašová, 
bývalý kostel trinitářů. Foto: Ivo Hlobil.

Obr. 2: Krucifi x, detail, nejdříve kolem 1708, 
Zašová, bývalý kostel trinitářů. Foto: Ivo Hlobil.

Obr. 3: Krucifi x, detail, kolem 1520–1530, 
Vídeň, bývalý kostel trinitářů. 

Foto: Manfred Koller.

Obr. 4: Krucifi x, kolem 1520–1530, Vídeň, 
bývalý kostel trinitářů. Foto: Manfred Koller.
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koval sekundární klon v Holešově. Patrně šlo 
o dobové projevy antisemitismu.10 Zašovský 
procesní kříž se tomuto excesu vyhnul. 

Datování historizujících multiplikací 
obecně usnadňují příznaky mladšího stylo-
vého projevu. V případě krucifi xu v Zašové 
k nim patří relativně matný inkarnát (srov. 
zejména šedé zbarvení roušky), výrazně 
odlišný od zářivé polychromie Stossových, 
stossovských a podunajských dřevořezeb 
pozdní gotiky (srov. např. polychromii stos-
sovského krucifi xu z Dolan). Na distanc 
od gotiky upozorňuje u zašovského Krista 
pochopitelně také zbytnělé rozšíření beder-
ní roušky v poměru k relativně štíhlému 
tělu a uvolněný systém záhybů v bočních 
pohledech či při pohledu zezadu ledabyle 
stylizovaný účes. 

Jak známo, vídeňský krucifi x si vyprosila 
Dorothea Elisabetha de Bussy-Rabutin, roze-
ná princezna z Holstein-Wiesenburgu, v Sed-
mihradsku.11 V roce 1708, když se vrátila do 
Vídně, zázračnou devocionálii věnovala zdej-
ším trinitářům. Ti ji nejprve vyzvedli na hlav-
ní oltář svého kostela a následně pro ni vytvo-
řili vlastní boční oltář sv. Kříže. Zde se v rámci 
štukového retáblu od vídeňského sochaře Jo-
hanna Josefa Reslera z let 1760–1761 nachází 
dodnes.12 Byla uctívána jako „Zázračný klaso-
vý krucifi x“, po roce 1728 nově zřízeným bra-
trstvem „Pěti Kristových ran“. Reprodukovaly 
ji mědiryty, poutní obrázky i sochařské repli-
ky. Manfred Koller v katalogu olomoucké vý-
stavy a souběžně v Rakousku upozornil na 
další monumentální multiplikace vídeňského 
krucifi xu v rakouském Hofkirchenu a Kir-
schlagu.13 

Kult vrcholil v roce 1759, kdy se slavilo 
padesáté výročí přenesení kříže do Vídně.14 
Zmíněné historické události upozorňují na 
dobu, kdy zašovská multiplikace trinitářské-

ho krucifi xu vznikla. Termín post quem souvi-
sí s rokem 1708, kdy došlo k převezení této 
devocionálie ze Sedmihradska do Vídně. 
Termín ante quem pro zašovský krucifi x zna-
mená doba kolem roku 1740, kdy vznikl kláš-
ter trinitářů v Holešově a byl vybaven sekun-
dární multiplikací. Vyloučeno ovšem není, že 
trinitáři do Zašové přišli – v roce 1725 z Pra-
hy15 – už s multiplikací zázračného vídeňské-
ho krucifi xu, zhotovenou bohužel neznámým 
vídeňským či pražským sochařem. 

Bližší historické souvislosti dlouho zce-
la zapomenutého uctívání trinitářského kru-
cifi xu v Zašové a Holešově16 se zatím nepo-
dařilo vysledovat. Klíčem mohou být vztahy 
šlechtických zakladatelů obou moravských 
trinitářských klášterů k císařskému dvoru ve 
Vídni. 

Obr. 5: Chasid, Izrael, dnes. 
Foto: Petr Kratochvil.
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Obr. 8: Krucifi x, nejdříve kolem 1708, detail, 
Zašová, bývalý kostel trinitářů. 

Foto: Ivo Hlobil.

Obr. 6: Krucifi x, detail, krátce po 1490, 
Kefermarkt, farní kostel. Foto: Kunstverlag 

Hofstetter, 910 Ried im Innkreis (pohlednice). 

Obr. 7: Veit Stoss, Krucifi x, kolem 1520, detail, 
Norimberk, St. Sebalduskirche. Foto: Stoja – 
Verlag Paul Janke, Nürnberg (pohlednice).

Obr. 9: Veit Stoss, Krucifi x, kolem 1520, detail, 
Norimberk, St. Sebalduskirche. 

Foto: M. Lagois, Nürnberg (pohlednice).
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THE CRUCIFIED CHRIST OF ZAŠOVÁ – BAROQUE MULTIPLICATION 
OF LATE GOTHIC CRUCIFIX FROM VIENNA’S TRINITARIANS (IVO HLOBIL) 

– SUMMARY

The catalogue of the exhibition From Gothic to Renaissance. The visual culture of Moravia and Sile-
sia 1400–1550 III (Olomouc 1999) was the fi rst publication to mention an imposing crucifi x in 
the former Trinitarian monastery church in Zašová (East Moravia). As the work is placed on the 
Neo-Gothic side altar, the crucial question could not be answered: whether it is a Gothic wood-
cut or later replica of the similar Late Gothic crucifi x in today’s Minorite (the former Trinitari-
an) Church in Vienna (Alservorstadt), or perhaps a replica of other related crucifi xes in Sieben-
bürgen. Only the detailed recognition of the sculpture during its restoration process in the last 
four years (by Radana Hamsíková) has come to the conclusion that the work is a Baroque mul-
tiplication in the style of Vienna’s example. Manfred Koller has recently drawn expert attenti-
on to very similar Baroque clones in Austria, and as well, a secondary multiplication of Zašová’s 
crucifi x is located in the town of Holešov. These facts remind of today almost forgotten devoti-
onality of Moravian Trinitarians.
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