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Vážení návštěvníci,
vítejte na interaktivní výstavě o muži s medovým jazykem – sv. Ambrožovi – a jeho 
skutcích, které přivedly k pokání i samotného tyranského císaře Theodosia.
 
Nejprve několik důležitých pokynů pro vás:
- ve výstavních prostorách se můžete pohybovat zcela svobodně a nezávisle
- jednotlivé exponáty není nutné navštěvovat chronologicky
- dbejte pokynů uvedených na informačních sloupcích, kde se dozvíte, jak se spouští    
   jednotlivé exponáty
- pokud je již u exponátu mnoho návštěvníků, můžete navštívit exponát později
- nespouštějte exponát, pokud je již zapnutý, s opětovným spuštěním exponátu vždy  
   počkejte, až se exponát zastaví
- nedotýkejte se exponátů
- užijte si výstavu
         vaši Geissleři

GEISSLERS
HOFCOMOEDIANTEN

sv. Ambrož (asi 340 – 397)
 
Svatý Ambrož, lat. Aurelius Ambrosius (okolo 340 v Trevíru – 4. duben 397 v Miláně), byl latinský 
církevní otec, od roku 374 biskup v Miláně. Ambrož je považován za obratného politika, který  
i díky svému vlivu na císaře Theodosia významně napomohl vítězství nauky nikajského koncilu  
na Západě. Roku 1295 jej papež Bonifác VIII. jmenoval jako prvního učitele církve. Ambrož byl 
plodným autorem v oblasti teologie, biblické exegeze a katecheze. Svými promluvami ovlivnil  
sv. Augustina a také ho pokřtil. 
Sv. Ambrož je často nazýván „doktorem s medovým jazykem“ a jeho atributem je úl. Mezi jeho 
další atributy patří metla jako symbol pokání, protože r. 390 se statečně postavil císaři Západo-
římské říše Theodosiovi za to, že nařídil v Soluni masakrem sedmi tisíc lidí potrestat guvernérovu 
smrt. Vlastním tělem mu zamezil přístup do milánského kostela a donutil jej k veřejnému pokání 
za své činy.  
Na svátek sv. Ambrože 7. 12. (datum, kdy byl zvolen milánským biskupem) se udržoval lidový zvyk, 
který odkazoval k Ambrožovu jednání způsobem „cukr a bič“. Jeden muž se přestrojil za Ambro-
že. Oblékl si bílou dlouhou košili, na hlavě měl černou špičatou čepici se závojem, aby mu nebylo 
vidět do tváře. V rukou nesl uzlík se sladkostmi a dlouhé koště polepené papírem. Za soumraku  
se děti sešly u kostela a na Ambrože začaly pokřikovat, ten je za to honil. Sem tam utrousil  
sladkost, ale dítě, které ji zvedlo, se pokusil hned vyplatit metlou. 
Sv. Ambrož je patronem všech, kteří pracují s medem (včelaři, perníkáři, atd.), mistrů řečnického 
umění (kazatelé, právníci, politici), mistrů psaného slova a skladatelů. 
  

sv. Edmund Kampián (1540 – 1581)
 
Sv. Edmund se narodil v Anglii, kde nejprve působil jako jáhen v anglikánské církvi. Pod vlivem 
četby církevních otců však začal tíhnout ke katolictví. Odpůrci jeho odklon od názorů anglikánské 
církve rozpoznali a Edmund byl nucen z Anglie uprchnout. Přestoupil na katolickou víru a v Římě 
vstoupil k jezuitům. Noviciát strávil v jezuitské koleji v Brně a nějakou dobu vyučoval v Praze,  
kde byl vysvěcen na kněze a kde také vznikla hra Ambrosia. Po pražském působení byl v roce 1579 
poslán zpět do Anglie, aby tam působil mezi katolíky, kteří byli v té době pronásledováni. Tajně 
sloužil mše a udílel svátosti. Psal plamenné katolické spisy, v nichž polemizoval s anglikanismem. 
V roce 1581 se prozradilo místo jeho úkrytu a Edmund byl uvězněn v Toweru. Zde podstoupil 
několikeré mučení. Následně byl odsouzen k trestu smrti, popraven a jeho tělo bylo rozčtvrceno. 
Zajímavé je, že mnoho z lidí, kteří přihlíželi popravě, se později stalo katolíky. Sv. Edmund  
Kampián je řazen mezi nejzdatnější autory jezuitského divadla.



seznam vystavených exponátů:
 
 
INFORMAČNÍ EXPONÁT
Legenda o svatém Ambrožovi / Ambrož v datech / Lidový zvyk / Ambrožovy citáty /  
Dílo / Původ jména
Ivana Machalová / Eva Burešová

STEPUJÍCÍ EXPONÁT / I.  
Křesťanský císař Theodosius přitáhl z Konstantinopole na pomoc Itálii a poráží pohanského  
tyrana. Vykoná vůli milánského biskupa Ambrože a uděluje tyranovi milost. 
Claudia Eftimiadisová / Bartoloměj Veselý 

TANČÍCÍ EXPONÁT / II.  
Zatímco je císař Theodosius v Itálii, dojde ke vzpouře lidu v Soluni v cirku, při níž jsou zabiti tři 
císařští úředníci.
Michaela Váňová / Vendula Holičková

LOUTKÁŘSKÝ EXPONÁT / III.  
Císař Theodosius se dozvídá o vzpouře v Soluni v cirku, svým vojevůdcem  
je přemlouván ke krvavé odplatě, sv. Ambrož ho však nabádá k milosrdenství  
a dobrotě.
Kristýna Matěj Dámová

MELODRAMATICKÝ EXPONÁT / IV.  
Soluňský masakr vykonaný na rozkaz císaře Theodosia.
Václav Chalupa

DELĹ ARTOVSKÝ EXPONÁT / V. + VII.  
Císař Theodosius chce vstoupit do baziliky, avšak Ambrož mu  
v tom za jeho krvavý čin v Soluni zabrání. Císař obdarovává chudé,  
Ambrožovi to nestačí a nakazuje císaři, aby veřejně vyznal svou vinu,  
konal pokání a zkrotil svůj hněv.
Kateřina Bohadlová / Marie Štípková

ZPÍVAJÍCÍ EXPONÁT / VI.  
Veřejné pokání císaře Theodosia.
Tereza Sedláčková

ARTISTNÍ EXPONÁT / VIII. 
Po veřejném pokání vydává císař  
Theodosius zákon proti pohanství.
Martin Bohadlo

KURÁTOR AMBROŽ / IX. 
Usmíření císaře Theodosia a sv. Ambrože. 
Aleš Pospíšil

JEZUITSKÝ ZPĚV 
Simona Jindráková, Lukáš Pelc (kontrabas) 



GEISSLERS Hofcomoedianten
GEISSLERS Hofcomoedianten je nezávislá divadelní společnost profesionálních umělců, která se 
soustředí na živé, současné a především komediální divadlo pro široké publikum. Svou inspiraci 
nachází v barokní kultuře a z ní čerpá i její dramaturgie. GH ovšem nevytvářejí rekonstrukce pů-
vodních barokních děl. Naopak, k látce vždy přistupují velmi autorsky. Ve svébytném nově-barok-
ním divadelním stylu tak oživují zapomenuté náměty a odkaz významných divadelních osobností 
a objevují nadčasové paralely mezi minulostí a současností. GEISSLERS Hofcomoedianten vznikli 
v roce 2002 v Kuksu při příležitosti založení festivalu barokního umění Theatrum Kuks. Za čtrnáct 
let působení vytvořili devatenáct inscenací, vydobyli si uznání publika i kritiky, navštívili řadu 
festivalů v ČR i v zahraničí (měsíční turné v USA apod.) a založili putovní festival zámeckých  
a klášterních divadel. Jejich pražskou domovskou scénou je od října 2014 ostrovní divadelní  
scéna VILA Štvanice. Více na www.geisslers.cz.

AMBROSIA
 

Divadelně-interaktivní výstava o sv. Ambrožovi a pokání císaře Theodosia pro 9 hereckých  
exponátů, jezuitský zpěv a kurátora podle stejnojmenné jezuitské hry Edmunda Campiona  
(1540 – 1581) poprvé sehrané u příležitosti pražské korunovace císaře Rudolfa II. roku 1578

s využitím překladu Petra Polehly sepsali GEISSLERS Hofcomoedianten 
úprava textu: Petr Hašek

dramaturgická spolupráce: Michal Novák a Otakar Faifr
scénografie: Ján Tereba  

(s využitím původního scénografického řešení Michala Nováka a Petra Haška)
grafika: Barbora Klimszová

světla: Lukáš Brinda, Vítězslav Koblischka
asistent režie: Štěpán Macura

hudební spolupráce: Stanislav Bohadlo

režie: Petr Hašek

inscenace vznikla díky
Stanislavu Bohadlovi a festivalu Theatrum Kuks

 
poděkování 

za úpravu kostýmů Haně Stehlíkové a Kristýně Šrolové
a

za inspiraci průvodcům třebíčského kláštera a Javořičských jeskyní

premiéra: 26. 8. 2010 v kostele sv. Anny v Žirči
 

www.geisslers.cz 

Barvitý a různorodý herecký jarmark do každého svatostánku! 
Nebojme se kostelů a zpytujme svědomí! 

Kdo je přece bez viny?


