
Resumé: "Historie břevnovského kláštera v první polovině 20. století" 

 

Bakalářská práce si klade za cíl přiblížit dobovou situaci života mnichů v kulturním 

a společenském kontextu. Pozornost je věnována především historickému období mezi léty 

1900 a 1950. Práce je členěna do sedmi kapitol, které postihují jak historický rámec, tak 

i konkrétní etapu dějin života mnichů v břevnovském klášteře.  

První kapitola pojednává o počátcích mnišství obecně a o životě sv. Benedikta 

zakladatele benediktinského řádu. Svatý Benedikt sepsal pro své mnichy řeholi, ve které se 

snoubí prvky vyváženého uspořádání dne mezi duchovním rozjímáním a manuální prací, bere 

ohled na lidskou slabost a snaží se o vztah plný porozumění a lásky k bratřím. Další kapitola 

popisuje obecný průřez historií břevnovského kláštera. Začíná vyprávěním o Svatém 

Vojtěchovi, který společně s knížetem Boleslavem II. založil břevnovský klášter 

nad pramenem potoka Brusnice roku 993 poblíž vesnice Břevnová.   

Hlavní část práce je věnována břevnovskému klášteru a dějinným souvislostem. 

Popisuje se zde život v klášteře od konce 19. až do padesátých let 20. století. Významným 

specifikem bylo, těsné svázání břevnovského kláštera s broumovským klášterem 

v tzv. dvojklášteří. Tato břevnovsko-broumovská unie tvořila skoro až do konce druhé 

světové války dvojjazyčnou komunitu, kde se na jednom místě setkávali Češi a Němci. 

Vzájemné rozdíly se vždy s křesťanskými postoji a oboustrannými kompromisy zarovnávaly. 

K faktickému rozdělení Břevnova a Broumova na dvě opatství došlo v lednu 1939. Klášter 

prošel pohnutou válečnou dobou bez relativně velkých škod. V květnu 1945 byl klášter 

osvobozen. 

Poslední kapitola práce se zbývá osobností šedesátého opata Anastáze Opaska OSB. 

P. Anastáz Opasek byl zvolen opatem v březnu roku 1947.  O dva roky později byl zatčen 

a odsouzen za velezradu a špionáž na doživotí. Vězení opouští v roce 1960 na základě 

amnestie a  po té odchází do exilu. V prostorách břevnovském klášteře byl zřízen Státní 

ústřední archív. Klášter se znovu probouzí k životu v devadesátých letech 20. století, kdy se 

benediktini navracejí zpět. 

 

 

 

Počet znaků: 82 240 

Počet znaků (s mezerami): 96 613 


