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Státní sekretariát Svatého stolce vydal, prostřednictvím vydavatelství Vatikánské 
knihovny, obsáhlou publikaci francouzského autora, renomovaného církevního 
faleristy, Dominika Henneresse s výstižným názvem Řády a dekorace Svatého 
stolce. Kniha se zabývá poměrně podrobně historií papežských řádů a dekorací. 
Její význam zvýrazňuje předmluva, jejímž autorem je kardinál státní sekretář  Pietro 
Parolin.

Publikace na 554 stranách a v patnácti kapitolách seznamuje čtenáře s věcným 
dělením a hierarchií papežských řádů a ocenění v průběhu staletí do současnosti. 
Obsahem první kapitoly, nazvané příznačně „Vyhaslé řády“, je exkurs do papež-
ských ocenění, která dnes již nejsou udělována nebo splynula s jinými pozdějšími 
vyznamenáními. Za vyhaslé se dnes považují např. Řád rytířů sv. Jana Laterán-
ského, nebo Řád Zlaté ostruhy v původní podobě existující od 4. století po Kr. až 
do roku 1841, kdy byl spojen s Řádem sv. Silvestra papeže. Není bez zajímavosti, 
že mezi nositeli tohoto původního ocenění patřil Wolfgang Amadeus Mozart. Jako 
společný existoval řád až do roku 1905, kdy byly oba řády z rozhodnutí papeže 
Lva X. opět odděleny a v této podobě existují dodnes.

Druhá kapitola nás seznamuje s nejvýznamnějším oceněním, které může papež 
jako suverén a současně hlava církve udělit. Jedná se o Nejvyšší Řád Kristův, 
udělovaný od 14. století do současnosti. Jeho nositelé byli označováni také jako 
Rytíři našeho Pána Ježíše Krista. Nejvyšší Řád Kristův byl naposledy udělen v roce 
1987 velmistrovi Suverénního Řádu maltézských rytířů Frà Angelovi de Mojana. 
V současné době není nikdo, komu byl tento řád udělen. Poslední držitel, král 
Baudouin I., zemřel v roce 1993.

Historie Řádu Zlaté ostruhy, druhého nejvyššího vyznamenání udělovaného 
Svatým otcem, je náplní třetí kapitoly. V minulosti bylo jeho udělení spojováno 
s automatickým povýšením do šlechtického stavu. Dnes je tento řád rezervován 
výhradně pro křesťanské hlavy států, i když od roku 1966 nebyl udělen.
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Čtvrtá kapitola je věnována tzv. „piánskému řádu“. Řád Piův je udělován Sva-
tým otcem od roku 1847 do současnosti jako převážně diplomatický řád.

Od roku 1831 je udělován Řád sv. Řehoře Velikého. Jeho historie a výtvarné 
zpracování je náplní páté kapitoly. Spolu s Řádem sv. Silvestra, o němž pojednává 
šestá kapitola, tvoří dvojici nejčastěji udělovaných papežských záslužných řádů. 
Řád sv. Silvestra byl až do roku 1905 spojen s Řádem zlaté ostruhy. Dnes je sa-
mostatným řádem. V hierarchii papežských řádů je posledním.

Velmi obsáhlá a podrobně zpracovaná sedmá kapitola je věnována oficiálním 
oceněním, která uděluje Svatý stolec. Jde především o medaile Benemerenti, tedy 
záslužné medaile. Jejich udělování začíná za pontifikátu papeže Pia VII. v roce 
1817. V roce 1823 byla pak poprvé udělena medaile Benemerenti za zásluhy v ob-
lasti veřejného zdraví. Nástupci papeže Pia VII., Lev XII., Pius VIII. a zejména 
Řehoř XVI. pokračovali v udělování záslužných medailí, které jsou děleny na ci-
vilní a vojenskou třídu. Zejména Řehoř XVI. udělil záslužných medailí celou řadu, 
např. za služby v době cholerové epidemie, za služby městu Římu nebo zvláštní 
záslužnou medaili u příležitosti otevření gregoriánského Etruského muzea. Poslední 
papež, který byl také hlavou Církevního státu, tj. Pius IX., udělil záslužných me-
dailí Benemerenti rovněž značný počet. Jako první papež začal oceňovat těmito 
medailemi ženy. V udělování těchto medailí pokračovali i další papežové. Např. Lev 
XIII. spojil publikování encykliky Rerum novarum v roce 1891 s udílením zvláštní 
medaile. Pius XI. začal s udílením Záslužného kříže např. pro organizátory Svatého 
roku 1925. Podobně i jeho nástupce Pius XII. při ukončení Svatého roku 1950. 
Záslužné medaile Benemerenti jsou udíleny při nejrůznějších příležitostech v obou 
skupinách všemi papeži až do současnosti. Jedinou výjimkou byl Jan Pavel I., který 
během svého krátkého pontifikátu žádnou záslužnou medaili nestačil udělit. Kapi-
tola o záslužných oceněních udělovaných Svatým stolcem je uzavřena podrobným 
pojednáním o papežském záslužném kříži Pro Ecclesia et Pontifice, který patří mezi 
v současnosti nejvíce udělovaná papežská vyznamenání.

Zvláštní ocenění udělovaná Svatým stolcem, resp. papežem tvoří náplň osmé 
kapitoly. Jde o Zlatou růži, snad nejvyšší ocenění udělované v minulosti jednot-
livcům a v současné době převážně význačným svatyním.

Druhým takovým oceněním je „Stocco et Berrettone“, zvláštní meč a klobouk. 
Toto dnes historické ocenění bylo udělováno jen velice zřídka. Naposledy je obdržel 
poslední vládnoucí velmistr na Maltě v roce 1798 Ferdinand von Hompesch.
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Obsah deváté kapitoly tvoří soupis záslužných křížů a dalších ocenění – medailí 
udělovaných různými institucemi se souhlasem Svatého otce. Tak zde nacházíme 
např. Poutnický kříž ze Svaté země, Medaile společnosti advokátů sv. Petra, Me-
daile Asociace papežských rytířů apod.

Soupis vojenských medailí udělovaných od roku 1815 do současnosti tvoří 
obsah desáté kapitoly. Pro zajímavost lze uvést Pamětní medaili z roku 1850, kterou 
papež vzpomněl exilu v pevnosti Gaeta a svého návratu do Říma.

Následující jedenáctá kapitola popisuje insignie a ocenění papežských akade-
mií, universit a vojenských škol.

Dvanáctá kapitola obsahuje soupis pamětních medailí udělovaných Svatým 
stolcem jako zvláštní vyznamenání.

Třináctá kapitola se věnuje služebním odznakům, z nichž je možné uvést od-
znak držitele Zlaté růže, či insignie členů Papežské akademie věd nebo uniformy 
a odznaky komořích Jeho Svatosti.

Závěr publikace tvoří čtrnáctá a patnáctá kapitola, které jsou věnovány deko-
racím a oceněním vydávaným v rámci Řádu Božího hrobu v Jeruzalémě. Autor, 
který je sám aktivním členem toho řádu, věnuje problematice poměrně značnou 
pozornost. Ve čtrnácté kapitole se věnuje francouzské oblasti a patnáctá je obecná.

Publikaci doplňuje obsáhlá bibliografie. Ke knize, která je systematicky a pře-
hledně zpracována, vyšla s bohatými ilustracemi a historickými fotografiemi ve 
francouzské verzi, je vydán samostatný anglický překlad ve stejném formátu. 
Knihu lze objednat na www.vaticanum.com.
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