
 
 

 

Kult Margaréty (1287-1320) spočiatku prekvital iba na miestach, ktoré boli svedkami jej 

pozemského života: v Città di Castello, kde naša dominikánska sestra po živote v ústraní 

zomrela a kde sú stále uchovávané jej posvätné pozostatky a v dedinách v údolí Metauro (La 

Metola, Mercatello a Sant’Angelo in Vado), kde strávila rané roky svojho života. Ak tieto 

oblasti boli akýmsi lonom kultu Margaréty, ktorý sa rozvíjal najmä v diecézach Umbrie a 

Marky (regióny v Taliansku), tak rozhodujúcu úlohu pri šírení tohto kultu zohrala Rehoľa 

bratov kazateľov, ktorá od začiatku 14. storočia urobila z blahoslavenej Margaréty symbol 

svojej pastoračnej prítomnosti v Città di Castello a symbol silného puta, ktoré spájalo miestny 

konvent s obyvateľmi mestečka. 

 

Dominikánska rehoľa napomáhala šíreniu úcty k blahoslavenej Margaréte nielen na domácej 

pôde, ale aj na pôde širokej verejnosti. Bratia kazatelia vyzdvihovali model ženskej svätosti, 

ktorý má univerzálny význam; model, ktorý bol schopný nielen pretrvať v čase, ale ktorý sa 

dokázal „vnútiť“ a presiahnuť pôvodnú teritoriálnu úroveň. Dôkazom toho je prekvitajúci kult 

blahoslavenej Margaréty na území USA a Filipín v 20. storočí. 

 

Prvé svedectvá o šírení jej kultu sa datujú do rokov na prelome 14. a 15. storočia a sú spájané 

s bratom Tomášom zo Sieny, známym pod menom Caffarani. Ako hlava a vikár talianskych 

mantellate bol poverený magistrom rehole, aby pracoval na dosiahnutí uznania „kajúceho 

rádu“, teda tretieho dominikánskeho rádu, od Apoštolskej stolice, čo bola úloha, ktorej sa 

venoval v rokoch 1400 až 1405. Doplňujúcou úlohou k tomuto cieľu bol záväzok dosiahnuť 

kanonizáciu Kataríny Sienskej, najslávnejšej dominikánskej ženy. V konvente sv. Jána a Pavla 

v Benátkach, kde žil od roku 1395 až do svojej smrti v roku 1434, zriadil skriptórium, teda 

dielňu pre kopírovanie a distribuovanie legendae (písaných v latinčine a miestnom nárečí) 

svätých žien, ktoré pôsobili v „kajúcom ráde“, a pracoval na tom, aby dosiahol kánonické 

uznanie ich spôsobu života. Toto Caffariniho konanie tak predstavuje z hľadiska kultu 

kvalitatívny skok, pretože napomáhal rozšíreniu horizontov úcty k Margaréte aj mimo miest, 

kde sa počas svojho života zdržovala. 

 

Úsilie brata zo Sieny šíriť úctu k Margaréte nebolo obmedzené len na písomné svedectvá, ale 

malo taktiež dôsledky v umeleckom znázornení patrocínií. Toto znázornenie našlo svoje 

najplodnejšie ikonografické prevedenie na dôležitom oltárnom diele Andrea di Bartola 

(známeho ako Majstra dominikánskych sôch), uloženom v Akademickom múzeu v 

Benátkach, ale pôvodne pochádzajúcom z dominikánskeho kláštora v Murane. V prestížnej 

galérii tohto polyptychu zastáva Margaréta miesto hneď vedľa terciárok Giovanny z 

Florencie, Vanny z Orvieta, Kataríny zo Sieny a Danielly z Orvieta. Tieto staršie vyobrazenia 



majú taktiež „vzorovú“ hodnotu pre ďalšie zobrazovanie našej blahoslavenej, ktoré sa tak v 

základných črtách typizuje. Hoci Margaréta, podobne ako ostatné kajúcnice, taktiež nosí 

dominikánsky habit a drží vo svojich rukách ľaliu (symbol čistoty) a kríž, jej typickým 

symbolom je jej srdce. Tento atribút bude permanentne sprevádzať jej postavu v ikonografi a 

vďaka nemu bude hneď rozpoznateľná dokonca aj v skupinových zobrazeniach, ako napríklad 

na slávnej predelle v Národnej galérii v Londýne, na ktorej Fra Angelico oslavuje triumf 

dominikánskej rodiny, ktorú projektuje do nebeskej slávy. Definitívne začlenenie Margaréty 

do „rehoľnej svätyne“ je potvrdené pozoruhodnou maľbou z Konventu sv. Dominika v Città 

di Castello, kde je znázornená spolu s Margitou Uhorskou a Agnesou z Montepulciana. Hoci 

má Margaréta len lúčovitú svätožiaru, umelec Ludovico di Angelo Mattioli jej nedáva menšiu 

dôstojnosť než dvom svätým mníškam, ktoré sú rozpoznateľné vďaka kráľovskej korune 

umiestnenej buď na zemi alebo na baránkovi. Margaréta v rukách drží svoje srdce, no za 

zmienku stojí aj fakt, že toto srdce, tento jej atribút, je tu obohatený o jeden dôležitý detail: 

do srdca sú jasne vryté tri kamene, čo je alúzia na vzácne nálezy, ktoré boli objavené počas 

autopsie vykonanej hneď po jej smrti. 

 

Beatifikácia Margaréty na začiatku 17. storočia (19. októbra 1609 pápežom Pavlom V.) dala 

podnet k ďalšiemu šíreniu kultu a taktiež k ďalšiemu vypracovaniu literárnych pamätí a 

umeleckých znázornení. Ďalšia inciatíva bratov dominikánov v tomto období viedla k tomu, 

že početné dôkazy o kulte blahoslavenej Margaréty boli zaznamenané nielen mimo regiónov 

Umbrie a Marky, ale aj mimo územia Talianska či celej Európy. Vďaka obrovskému 

misionárskemu úsiliu dosiahol kult Margaréty brehy Nového sveta, ako to dosvedčujú 

niektoré umelecké diela nájdené v Mexiku a Peru. 

 

V 20. storočí, opäť vďaka dominikánskej iniciatíve, sa jej kult rozšíril až do USA a na Filipíny. 

Životopis od otca Bonniwella, OP, ktorý ponúkol dojemný portrét Blahoslavenej Margaréty 

z Castella (známej ako malá Margaréta), bol účinným prostriedkom šírenia úcty v anglicky 

hovoriacich krajinách. V nedávnych rokoch našla narastajúca ľudová zbožnosť pôsobivú 

odozvu aj v digitálnom svete. Vďaka tomuto novému kontextu došlo k istej rekonštrukciu 

obrazu blahoslavenej Margaréty. 

 

Zámorská ikonografia totiž predstavuje trochu odlišné zobrazenie tváre blahoslavenej 

Margaréty, ktoré je menej zidealizované ako ponúka jej renesančný alebo barokový portrét: 

znázornenia zdedené z minulosti koexistujú s pokusmi ponúknuť súčasné stvárnenia, ktoré 

odpovedajú dnešnej vnímavosti ľudí. Pri týchto nových zobrazeniach sa vždy poukazuje na 

špeciálne materstvo Margaréty voči opusteným deťom. Okrem jej slepoty a dominikánskeho 

habitu, ikonografickým atribútom, ktorý ju hneď robí rozpoznateľnou, už nie je viac srdce, 

ale stáva sa ním jej palica, ktorá je alúziou na jej hendikep (slepotu), ale taktiež aj na jej úlohu 

sprievodcu na ceste viery.         

 

 



 
 

Svätá Katrína (v strede) so štyrmi blahoslavenými dominikánkami (zľava: Giovanna z 

Florencie, Vanna z Orvieta, Margaréta z Città di Castello a Daniella z Orvieta) -  Andrea z 

Bartolo (koniec 14. storočia) 

 

 

 

 

 
 

Ludovico di Angelo – Blahoslavená Margaréta z Città di Castello, svätá Margita Uhorská a 

svätá Agnesa z Montepulciana (začiatok 16. storočia) 


