
Posudek na diplomovou práci Jana Řezáče, Transformace forem a témat 
nazarénského malířství v Čechách na příkladu oltářního obrazu Josefa Vojtěcha 
Hellicha 

Diplomová práce si vybrala dosti obtížné téma. Pojednat v pěti kapitolách o vztahu 
jednoho z programních děl českého umění 19. století k evropským nazarenistům, 
vyžaduje předem zaujmout stanoviska k některým nevyřešeným bodům českého 
umění i středoevropského nazarenismu. Je to mimo jiné proměna původně 
protiakademického hnutí v oficiální doktrínu akademické výuky, která s otázkou 
formy souvisí. Druhým neméně komplikovaným problémem je zhodnocení pražského 
obrazu Sv. Luká§ malující Pannu Marii s Ježí§kem v souvislostech tvorby Josefa 
Hellicha, kterému chybí monografické zpracování. 

Diplomní práce se dělí zhruba na dvě části. V první, je kromě standardního 
zhodnocení literatury k problematice nazarenismu, charakterizovaná nazarénská 
výtvarná forma. Podle Jana Řezáče ji tvoří koncept antického umění (teoreticky 
zdůvodněný Passavantem, výtvarně kodifikovaný Tischbeinem, Flaxmannem), 
středověkého umění (Diirer) a protorenesančního a renesančního italského umění 
(výtvarně zprostředkovaný ilustrovaným vydáním Dějin malířství v Itálii od bratrů 
Riepenhausenů a teoreticky podložený Rumohrem). V druhé části diplomní práce se 
probírají tematické okruhy nazarénských malířů (antická mytologie, křesťanské 
náboženství), jimiž do Hellichova díla nazarénská forma pronikala. Zároveň se 
ukazuje, co je výsledkem situace pražské Akademie ajaký byl přínos Hellichových 
zahraničních pobytů v Římě, Paříži a Londýně. 

Práce se opírá o neobyčejně důkladnou heuristiku písemných a obrazových 
pramenů a obsáhlý poznámkový aparát svědčí o nezvyklé šíři literatury, kterou Jan 
Řezáč prostudoval. Schopnost syntézy jednotlivých, často protichůdných, interpretací 
prokazuje předložená práce třeba v pasáži věnované výkladu nazarénského pojetí 
biblických scén, které se zpočátku vyhýbaly citové vypjatosti pašijí a 
myrtyrologických scén. Výstižná je také charakteristika pražské Akademie, na níž se 
ve 30. letech střetávala Berglerova klasicistní koncepce, "překonaná" první generací 
nazarenistů v čele s Josefem Fiihrichem, a "přefiltrovaná" druhou generací Hellicha a 
jeho školních přátel zpodobněných na známém skupinovém portrétu. 

Určité rozpaky budí fakt, že dobře zvolený termín formy není jasně definován 
a sám autor ho zaměňuje s pojmy tvarosloví nebo výraz. Z textu také není jasné, 
v čem se lišil akademický přístup k antickým předlohám od nazarénského využívání 
antických vzorů. Zobecňujícím tvrzením, například o expresivitě pozdního Hellichova 
díla, občas chybí solidně podložené argumenty. Nezmiňované čtyři oltářní desky 
z poličského kostela sv. Jal:\.ůba z roku 1864 například dokládají, že Hellich vycházel 
v pozdním díle z forem krásného slohu 14. století, jehož líbeznost byla dosti 
protikladná záměrně primitivizujícímu jazyku, o němž se v práci píše. 

Uvedené výhrady ovšem nemohou ohrozit celkové příznivé hodnocení práce, 
založené na důkladné znalosti materiálu a schopnosti s ním pracovat. Práci ráda 
doporučuji k obhajobě. 
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