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Anotace 

Diplomová práce se zabývá vybranými barokní malbami visícími v ambitu 

cisterciáckého kláštera a v klášterním chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Oseku. Snaží se 

přiblížit malířská díla méně výrazných barokních umělců Václava Antonína Lihma, 

Gerarda Angelmayera a Benedikta Kerna. Zároveň se snaží zasadit jejich uměleckou 

tvorbu do situace v klášteře. 

V první části popisuje klášter v Oseku jako významné duchovní centrum, které se 

barokní přestavbou nesmazatelně zapsalo do severočeské krajiny i dějin českého umění.  

Dále práce detailně představuje jednotlivé malíře ve vztahu ke klášteru i jejich 

ostatní tvorbu. Následuje popis jednotlivých obrazů z kostela a křížové chodby. Pozornost 

je věnována výjevům ze života svatého Bernarda z Clairvaux i ostatním světcům 

cisterciáckého řádu. Zahrnuty jsou rovněž grafické předlohy, které mohly být použity pro 

malířská díla. 

Na konci diplomové práce jsou shrnuty zjištěné poznatky. 
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Abstract 

The thesis deals with selected baroque paintings that hang in the cloister of the 

Cistercians monastery and in the monastery’s church of the Virgin Mary’s Ascension in 

Osek. It aspires on approaching the paintings of less known baroque artists of Václav 

Antonín Lihm, Gerard Angelmayer and Benedikt Kern. It also aspires on setting their 

artistic production into the situation at the monastery. 

The first part describes the monastery in Osek as an important clerical centre that 

has ineffaceably inscribed itself into the landscape of Northern Bohemia as well as into the 

history of Czech Art by its baroque reconstruction. 



 

The thesis then introduces individual painters in their relation to the monastery as 

well as their other production. What follows is the description of respective paintings from 

the church and the cloister. Particular attention is paid to the scenes from the life of Saint 

Bernard of Clairvaux and to other saints of Cistercian Order. Graphic artworks that may be 

used for paintings are also included. 

Identified findings are summarised at the end of the thesis. 
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I Úvod 

Cisterciácký klášter v Oseku a jeho proměna na konci 17. a během 18. století hraje 

důležitou roli nejen na poli malířském. Pod Krušnými horami se v této době budoval 

komplex podle moderních barokních plánů. Kostel s prelaturou a konventem získali novou 

podobu a výzdobu. Připojena byla též barokně komponovaná zahrada, manufaktura, 

pivovar a další počiny. V klášteře byli, mimo jiných, také malířsky činní umělci a někteří 

zároveň i osečtí řeholníci, kteří stojí ve stínu svých významných kolegů trochu 

pozapomenuti. V klášterním kostele jsou dva oltářní obrazy tradičně připisovány 

Benediktu Kernovi. Otisk jeho ruky mají nést i některá plátna ze života svatého Bernarda 

z Clairvaux a dalších cisterciáckých světců v křížové chodbě. Ostatní jsou připisovány 

zpravidla Antonínu Václavu Lihmovi a Gerardu Angermayerovi. Jejich osudy a tvorba 

zůstávají zahaleny rouškou tajemství. Přesto ale existují některé neklamné zdroje o jejich 

působení v Oseku. Část pláten, ty se svatým Bernardem, je velice tmavá a místy 

i poničená. Malby až na výjimku nebyly dosud publikovány. Je tedy nutné jednotlivé 

malby popsat, zdokumentovat a určit jejich konkrétní náměty. 
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II Přehled literatury 

Benedikt Kern je zmíněn ve slovníkové literatuře. Píše o něm Jan Qurin Jahn 

v Pelzelových Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler v roce 

1777.1 Jahn se ještě krátce o Benediktu Kernovi zmiňuje v poznámce k plánovaným 

dějinám malířství v Čechách.2 J. G. Dlabacz, stejně jako Jahn, popisuje Benedikta, malíře 

loveckých a historických kusů a restaurátora drážďanské obrazárny.3 V lexikonu umělců 

od G. K. Naglera má Benedikt své samostatné heslo, nepřichází však z jinými informacemi 

než předešlí autoři.4Jako žáka svého staršího ho uvádí Constant von Wurzbach5. Emil 

Neder popisuje život Benedikta v Krupce, kde vlastnil dům a obdržel měšťanské právo. 

jeho malířské dílo pro tamní kostel a sbírku obrazů v jeho vlastnictví.6 Karl Kühn rovněž 

uvádí Kernův mariánský obraz pro Krupku i rokem 1757 datovanou malbu v křížové 

chodbě v Oseku.7  

Nový slovník československých umělců od Prokopa Tomana popisuje dvě 

Benediktovy malby v křížové chodbě.8 Pavel Preiss v příspěvku o malířích broggiovského 

okruhu v rámci katalogu Oktaviána Broggia připisuje Benediktu Kernovi dva obrazy 

v klášterním kostele a konkrétně jmenuje Stětí svatého Jana Křtitele ve spojitosti 

s domnělou kresbou k tomuto plátnu.9 

Malbami v křížové chodbě a dvěma obrazům v klášterním kostele se společně 

zabývají příspěvky ve sborníku, který vyšel k osmistému výročí kláštera v Oseku. Jan Royt 

píše, že tyto obrazy malovali cisterciáčtí bratři Jan a Pavel v roce 1656, malíři G. 

Angermayer 1692–1701 a B. Kern 1758, 1777.10 Totožný popis cyklu, co se autorství 

a datace týče, najdeme též v Uměleckých památkách Čech11. Společně s Benediktem Preiss 

v úvodu ke konferenci o barokním umění v Ústí nad Labem také uvádí Gerarda 

Angermayera jako činného umělce v Oseku.12 Bohuslava Chleborádová ve sborníku k 800. 

                                                      
1 JAHN 1777, 162. 
2 JAHN s.d. 
3 DLABACZ 1815, 54. 
4 NAGLER  1838, 417. 
5 WURZBACH 1864, 185sq. 
6 RUDOLF / NEDER 1916, 169-172. 
7 KÜHN 1927, 178. 
8 TOMAN 1947, 479. 
9 PREISS 1992, 166.  
10ROYT 1996a, 69. 
11POCHE 1978, 550.  
12 PREISS 2003, 25-26. 
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výročí kláštera uvádí, že obrazy malovali Antonín Lihm, Gerard Angermayer, Benedikt 

Kern, Josef Gallus, Kryštof Schramm a Kryštof Huppauff a Christiana Treibsratha.13  

Malíře Gerharda Angermayera a Benedikta Kerna jako autory některých maleb uvádí 

Pavel Preiss v úvodu ke sborníku Barokní umění v severozápadních Čechách. Píše, že 

Gerhard Angermayer je autorem několika obrazů a ostatní namaloval Benedikt Kern. 

Benedikt se postaral o podklady k prvnímu životopisu bratra Antona od Jana Quirina Jahna 

v Pelclových Abbildungen böhmischer Gelehrten und Künstler. Preiss podrobněji mluví o 

oseckém konvrši Angermayerovi, jako o bratru jednoho z nejvýznamnějších malířů zátiší 

českého baroka Jana Vojtěcha Angermyera (1674–1740), z rodiny pocházející z Bíliny. 

Gerhard Angermayer maloval některá velkých pláten cisterciáckých světců vidících 

v křížové chodbě oseckého kláštera.14 

                                                      
13 ROYT 1996a, 50. 
14 PREISS 2003, 25. 
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1. Cisterciácký klášter v Oseku 

Město a klášter v Oseku leží v severních Čechách těsně pod svahy Krušných hor asi 

deset kilometrů od Teplic. Osada se původně po založení kláštera nazývala Starý Osek. 

Cisterciáci do těchto míst putovali na samém konci 12. století z kláštera v severočeském 

Mašťově (byl osazen z Waldsassenu a založen roku 1193) na pozvání velmože Slávka 

z Rýzmburka z rodu Hrabišovců, nejvyššího komořího krále Přemysla Otakara I. Klášter 

měl být založen jako hrobka rodu Hrabišovců. Po svém příchodu se Cisterciáci usadili 

mezi Starým Osekem a hradem. 

V desátých a dvacátých letech třináctého století probíhala stavba románské baziliky. 

Jedná se o trojlodí s příčnou lodí a čtvercovým křížením. Kostel je dlouhý 76 metrů a jeho 

půdorys je stejně široký jako hlavní loď. Půdorys závěru kostela je pravoúhlý. Z této doby 

se zachovala část portálu v jižní zdi kostela vedoucí do křížové chodby. Kostel byl prostou 

stavbou bez věží, s rovným závěrem. Budování pokračovalo konventem, kapitulní síní 

okolo roku 1240 a ambitovou chodbou s bohatými tvary okenních kružeb okolo roku 1300. 

Kapitulní síň představuje zásadní počin architektury první poloviny 13. století. Uprostřed 

stojí původní kamenný čtenářský pult.15 Po vítězné bitvě u Kressenbrunnu roku 1260 

daroval Boreš z Riesenburgu klášteru vzácnou relikvii, kterou se mu v bitvě podařilo získat 

od Uhrů. Jedná se o tři články ukazováčku svatého Jana Křtitele, které byly součástí 

uherského korunního pokladu. Relikvie byla chována v klášteře s velkou úctou. Setkáváme 

se s ní i na titulním listě Sartoriova spisu Cistercium bis tertium. Gotický konvent 

s křížovou chodbou byl dokončen ve 40. letech 14. století.16 

V první polovině 14. století dochází k úpadku, který byl překonán za Karla IV. 

Později byl klášter několikrát vypleněn za husitských válek.  

V letech 1580 až 1626 byl klášter poprvé zrušený a jeho statky přecházejí do majetku 

Pražského arcibiskupství. V rámci pobělohorské rekatolizace byl klášter znovu osídlen 

a během následujících let obnoven. Několikrát byl vydrancován Švédy v první polovině 

sedmnáctého století.  

Zrození nového kláštera započalo v roce 1650 za opata Vavřince Scipia, který je 

označován za druhého zakladatele kláštera. Klášter se začal opět zmáhat, opravovat, 

získával zpět majetek a splácel dluhy. Opat Scipio se stal zemským prelátem s právem 

                                                      
15 LÍBAL 1996, 66–67. 
16 BUBEN 2004, 215–217. 
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zasedat na zemském sněmu. Toto privilegium vlastnili osečtí opaté až do roku 1848.17 

Klášter byl hospodářsky zajištěn a byly tak postaveny základy pro jeho rozkvět.18 

Probíhala rovněž barokní výzdoba interiéru a z téže doby se zachovala smlouva na nový 

hlavní oltář od Jana Kryštofa Lišky z roku 1696. 

Za dob nástupce opata Scipia, opata Benedikta Littweriga, prošel klášter velkolepou 

barokní přestavbou. Roku 1693 byly postaveny sladovna, sýpka a vstupní brána kláštera. 

Opat Littwerig inicioval v roce 1697 vznik první textilní manufaktury, ve které se vyráběly 

punčochy a později další vlněné zboží.19 Stavitele Oktaviána Broggia lze prameny doložit 

u kostela, konventu (1704–1723), prelatury (1719–1723 a 1725), hospodářských budov 

a špitálního kostela.20 Přestavba chrámu probíhala v letech 1711–1718 a 1720. Opat 

Littwerig zajišťoval vzdělání spolubratřím a založil v klášteře knihovnu.21 

Za následujícího opata Jeronýma Beckera (1726–1749) vytvořil Broggio konventní 

a opatskou zahradu ve francouzském stylu s terasami a fontánami.22 V klášteře fungovala 

také lékárna.23 Svoji původní podobu si zcela zachovala kapitulní síň a křížová chodba, 

tyto prostory se vyhnuly úpravám v 17. a 18. století. Kapitulní sál nezůstal zcela bez 

povšimnutí umělců a barokní umění se zde odrazilo v nástěnných malbách Jana Petra 

Molitora.24 

Během sedmileté války a v následující době žije klášter ve stísněných podmínkách. 

Po válečných letech přišel hladomor a selské povstání, vše se událo za jediného českého 

opata v historii kláštera, Kajetána Březiny.25 

Od sedmdesátých let 18. století, kdy v čele kláštera stál Mauriz Elbel, se klášter 

vyvíjí v náboženské a kulturní centrum severních Čech. Opat Elbel založil obrazovou 

galerii a přírodovědný kabinet.26 

Pod Krušnými horami měl německý jazyk největší zastoupení a tak s odsunem 

německého obyvatelstva po druhé světové válce byla ukončena také cisterciácká tradice 

v Oseku. V roce 1945 byl klášter zrušen, mniši odešli do klášterů Reitenhaslau 

a Langwaden v Německu. 

                                                      
17 BUBEN 2004, 218–219. 
18. MACEK 1992, 95 
19 BUBEN 2004, 218–219. 
20 MACEK 1992, 95sq. 
21 ROYT / CHLEBORÁDOVÁ / ŠVEJDA / STEHLÍKOVÁ (ed.) 1996, 28. 
22 MACEK 1992, 96–97. 
23 ROYT / CHLEBORÁDOVÁ / ŠVEJDA / STEHLÍKOVÁ (ed.) 1996, 16. 
 
25 ROYT 1996b, 69–70.  
26 ROYT / CHLEBORÁDOVÁ / ŠVEJDA / STEHLÍKOVÁ (ed.) 1996, 29. 
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V roce 1991 se cisterciáci vrátili zpět a obnovili klášter pod opatem Bernhardem 

Thebesem z Langwaden. V roce 1992 se v klášteře konal 14. světový kongres Asociace sv. 

Benedikta, patrona Evropy. Při té příležitosti byl založen Kruh přátel kláštera Osek. V roce 

1996 klášter oslavil osmisté výročí založení. Opat Bernhard Thebes v roce 2010 zemřel, 

cisterciácká tradice se přerušila. Klášter v současné době není obydlen. Ožívá během 

bohoslužeb, koncertů a dalších příležitostí. Provoz kláštera zajišťuje Klub přátel kláštera 

Osek.27 

                                                      
27 MÁČKOVÁ 2008. 
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2. Barokní přestavba klášterního areálu 

Cisterciácké kláštery a působení jejich představitelů na poli duchovním či 

uměleckém si snadno spojíme s obdobím středověku. Mnohé kláštery včetně těch 

základních si uchovaly svoji starobylou podobu. V Čechách bychom našli několik případů 

proměny středověkého komplexu v barokní. Příklady, kdy kláštery získaly během 18. 

století moderní podobu, najdeme v Plasích, Sedleci u Kutné Hory a ve Žďáru nad Sázavou. 

Přestavby těchto klášterů zaštiťuje jméno jednoho architekta, Jana Blažeje Santiniho 

Aichla. Osobou, která vtiskla klášteru v Oseku monumentální ráz, byl Oktavián Broggio 

(1677–1723).28 Přesto existuje plán kláštera z roku 1704 na rubu nadepsaný G. či H. 

Santini.29 Jméno stavitele vstoupilo do dějin jednotlivých klášterů v páru s osobou 

stavebníka, tamějšího opata. V Oseku byl iniciátorem stavby opat Benedikt Littwerig, 

který zastával svou funkci v letech 1691–1726. Na výzdobě konventního chrámu se 

podíleli přední představitelé českého raného i vrcholného baroku. Výzdobu kostela 

realizovali Jan Kryštof Liška, Václav Vavřinec Reiner, Jan Jakub Stevens ze Steinfelsu, 

František Kuen a Giacomo Antonio Corbellini. Díky hospodářským aktivitám 

a ekonomickým plánům a opravám na klášterním panství Littwerigova předchůdce opata 

Scipia byla nastartován další vývoj. Obě dvě osobnosti byly pohřbeny v Kapli mrtvých při 

severní straně kostela. Nová podoba kostela v Oseku nedává důraz na historii řádu 

a starobylost kláštera. Byl vystaven moderní areál se sýpkou, sladovnou, zahradami 

a zařízen moderním nábytkem.30 

Cisterciáci chovali velkou úctu k Panně Marii. Ve většině případů byly klášterní 

chrámy zasvěceny Nanebevzetí Panny Marie. Přestavba chrámu Nanebevzetí Panny Marie 

původně v plánu barokní přestavby zakomponována nebyla. Za opata Littweriga však 

započala stavba, která se stala vrcholným dílem severočeského architekta Oktaviána 

Broggia. Přestavba kostela probíhala v letech 1711–1718.31 Významným barokním 

počinem je Broggiovo dynamicky pojaté východní průčelí kostela. Sochařsky průčelí 

vyzdobil František Antonín Kuen v letech 1713–1716. Sochy oblékl do dramaticky 

pojednaných draperií, které můžeme srovnat s dílem Matyáše Bernarda Brauna. Nejdříve 

jako kolega, následně jako Kuenův pokračovatel, působil místní sochař Edmund Jan 

                                                      
28 MACEK 1996, 143. 
29 MACEK 1992, 9Ř. 
30 MACEK 1996, 144. 
31 MACEK 1996, 146. 
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Richter, který vysochal postavu sv. Jana Křtitele pro průčelí kostela a dále pokračoval na 

dekorativních pracích.32 

Do ještě gotického kostela dodal Jan Kryštof Liška roku 1696 obraz Nanebevzetí 

Panny Marie, který je umístěn na hlavním oltáři. Michael Leopold Willmann provedl 

oltářní obrazy s dramatickými scénami mučedníků svatého Šebestiána a svatého Mořice. 

Jan Kryštof Liška pokračoval v objednávce oltářních obrazů se svatým Petrem a Pavlem 

v roce 1702.33 Poslední pár oltářů na západě kostela vyobrazuje Stětí svatého Jana Křtitele 

a Svatého Prokopa. Svatý Jan Křtitel byl vybrán, protože klášter uchovával jeho relikviář. 

Architekturu a sochařskou výzdobu vytvořili J. J. Proft a Giacomo Antonio Corbellini.34 

Výzdoba kostela pokračovala po barokní architektonické přestavbě chrámu. 

V umělecké dekoraci kostela se setkáme s náměty mariánskými, se sérií obrazů ze života 

Ježíše Krista a samozřejmě i cisterciáckých světců. Nástěnné malby na stropě hlavní lodi 

kostela našly náměty v textu liturgického chvalozpěvu k oslavě boží, latinského hymnu Te 

Deum laudamu, Tebe Bože chválíme, který sepsal svatý Ambrož podle tradice starých 

řádů. Podobně jako v kostele Nanebevzetí Panny Marie benediktinského kláštera 

v Kladrubech se zde vedle vyobrazení na téma hymnu objevují k Novému zákonu 

paralelně typologické scény ze Starého zákona. Autorem cyklu je Jan Jakub Steinfels 

a provedl jej v letech 1713–1714. Scény postupují od západu k hlavnímu oltáři.35 Steinfels 

však práci ukončil poly před lucernou kupole. Po Steinfelsovi přichází do Oseka Václav 

Vavřinec Reiner, aby pokračoval ve výzdobě klášterního chrámu. Byl objednán rovněž 

tehdejším opatem kláštera Benediktem Littwerigem. Reinera zde poznáváme v prvním 

jeho freskařském díle, které provedl ve vedlejších lodích chrámu, cyklu osmi fresek 

mučednictví apoštolů: svatý Šimon, Bartoloměj, Jakub Mladší, Jan Evangelista, Matyáš, 

Matěj, Tomáš, Filip. Tento cyklus se často opakuje v cisterciáckých kostelích v Čechách. 

Fresky maloval od léta do podzimu roku 1714.36 Jak zhodnotil Pavel Preiss, toto dílo se 

projevuje znaky začátečnické práce, nevyváženou kompozicí a neodpovídající poměry 

jednotlivých částí těla. Kompozice jsou však navrženy složitě. Perspektivní zkratkou se 

snaží docílit prostorového dojmu. 

                                                      
32 HORYNA 1992, 154sq. 
33 PREISS 1992,165. 
34 POCHE 1978, 546. 
35ROYT 1996b, 68sq.  
36 PREISS 1971, 87. 
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Pole pro nástěnnou tvorbu jsou rámována a doplněna štukovou výzdobou od 

Giacoma Antonia Corbelliniho.37 Plastická štuková výzdoba stropu byla provedena velice 

okázale a postavy zachycené na nástěnných malbách svádí boj se štukovými anděly 

o přízeň diváka, který se cítí poněkud rozrušen a ztracen v množství figurálních 

a florálních plastických motivů, které rámují malby. Plochy pro Reinerovu malbu 

mučedníků jsou malé a vyskytuje se zde nepoměr ve velikosti postav ztvárněných ve štuku 

a ve fresce. 

Roku 1715 Reiner nakreslil návrh pro titulní list v knize Augustina Sartoria Ordo 

Ordinum religiosorum. Následujícího roku dodal do Oseka obraz sv. Rodiny na postranní 

oltář v kostele.38 Po pěti letech se Reiner vrátil k výzdobě stropu, kterou předtím 

nedokončil. Bílé plochy zůstaly na konci bočních lodí za transeptem a v kaplích, které lodě 

uzavírají, v ramenech příčné lodi a v lucerně hlavní kupole. V chóru a kněžišti vymaloval 

pole, která nedokončil Steinfels. Práce na výzdobě kostela byla pravděpodobně ukončena 

předčasně kvůli finančním problémům konventu. Mučednický cyklus Reiner korunoval 

předsmrtnou modlitbou sv. Ondřeje a stětím sv. Jakuba Většího v bočních lodích u chóru. 

Malby z druhé fáze výzdoby vynikají celkovou jednotou. Práce pokračovaly cyklem fresek 

alegorických a biblických postav během jara a léta roku 1719. Mezitím pracoval nedaleko 

na zámku v Duchcově na fresce z historie Valdštejnů v hlavním sále a jejich rodové galerii. 

V chóru a kněžišti kostela vymaloval fresky s náměty Papež se žezlem a klíči klečící na 

duze, kolem andělé s emblémy, Papež, biskupové a klerici v oblacích, Klečící muž před 

králem, v příčné lodi Proroci v oblacích, čtyři pole s andílky nesoucími mučednické 

nástroje. V kaplích v závěru bočních lodí Pannu Marii, andělé s korunou a loutnou, svatá 

Barbora, andělé s atributy svaté Barbory a v lucerně Roj andílků.39  V sakristii provedl 

expresivní pestrou fresku Abrahama vedoucího Izáka k hranici.40 V roce 1719 vymaloval 

Reiner pro kostel i další oltářní plátna a to se svatým Bernardem s Ukřižovaným a svatým 

Benediktem. Reiner vyzdobil chórové lavice oválnými polopostavami cisterciáckých 

světců. Stally zdobí svatý Vilém, Robert, blahoslavený Evžen a Konrád.41  

Sochařskou výzdobu kostela provedl František Antonín Kuen (1679–1742). V roce 

1715 vyzdobil kazatelnu sochou svatého Pavla, vyřezanou z lipového dřeva a sousoším 

Křtu Páně. 

                                                      
37 PREISS 1971, 18. 
38 PREISS 1971, 87. 
39 PREISS 1971, 89. 
40 PREISS 1971, 23. 
41 PREISS 1971, 89. 
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V období baroka staré řeholní řády uctívaly své zakladatele náhrobky a kenotafy, 

které umisťovali na čestná místa v klášterních chrámech. Kupříkladu benediktini 

v Kladrubech vzdali holt knížeti Vladislavovi I., v klášteře v Teplé najdeme náhrobek 

blahoslaveného Hroznaty. V presbytáři oseckého kostela se po stranách nacházejí dva 

protějškové kenotafy rodu Hrabišiců. Zhotovení náhrobků bylo svěřeno opatem 

Benediktem Littwerigem do rukou italského sochaře Giacoma Antonia Corbelliniho. Při 

jižní stěně stojí náhrobek celého rodu Hrabišovců. Má tvar tumby a obelisku. Na tumbě 

sedí žena představující alegorii Žalu, držící v ruce lebku. Nalevo se opírá Bůh času 

Chronos. Symbol nestálosti slávy na světě přestavuje vojenská přilba uprostřed. V kartuši 

stojí nápis „…pod ochranou boží a přízně krále dosud trvá (klášter), který tento památník 

vystavěl na věčnou vděčnost svým zakladatelům a dobrodincům.“42 Na vrcholu obelisku si 

had požírá svůj ocas, symbolizuje tak věčnost, kterou zde ještě zosobňuje anděl 

s vavřínovým věncem. V severní lodi byl vytvořen kenotaf Slávka Hrabišice, opata 

kláštera a vnuka zakladatele. Sedící ženská postava s vahami v rukou, na nichž má převahu 

kalich nad korunou, netradičně prezentuje odchod Slávka na cestu duchovní a odklon od 

světského života. Dobročinnost opata zosobňuje žena, která rozdává peníze andílkovi. 

Náhrobky vznikly na přelomu let 1716 a 1717.43  

Jan Petr Molitor vyzdobil kapitulní síň nástěnnými malbami ze života cisterciáckých 

světců (1756), které dokončil Josef Kramolín. Vybudována byla také rozlehlá zahrada.44 

Spolu s Oktaviánem Broggiem působili v Oseku Václav Vavřinec Reiner, J. J. 

Steinfels ze Steinfelsu, G. A. Corbellini, František Kuen, Jan Kryštof Liška. 

Neopominutelné postavení zde však měli také opaté kláštera Laurentius Scipio a Benedikt 

Littwerig, jakožto donátor a objednavatelé velikého projektu. 

                                                      
42 ROYT 1996a, 68. 
43 ROYT 2006b, 67sq. 
44 MACEK 1996, 148. 
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3. Méně známí umělci v době baroka v Oseku 

Na velkolepé barokní přestavbě kláštera se podíleli významní umělci období baroka. 

Během etapy výzdoby a přestavby kostela, stavby konventu, prelatury a dalších projektů na 

půdě oseckého klášterního panství během konce 17. a v 18. století vznikal nový a moderní 

areál řeholníků, kteří kráčeli ve stopách svatého Bernarda z Clairvaux a dalších 

významných opatů a světců, jako byl například Robert z Molesme. Srdcem každého 

kláštera je kostel. Ten získal v této době zcela novou podobu a proměnil se v barokní 

chrám, který ohromí každého příchozího. Zde se setkali veliké umělecké osobnosti 

a vytvořili barokní perlu severních Čech. Vznikl komplex významný pro celé české 

barokní umění. 

Vedle umělců zvučných jmen se na barokní proměně kláštera podíleli i méně známí 

autoři, malíři spíše lokálního významu. O jejich životě a tvorbě není známo příliš mnoho. 

Přesto se také nesmazatelně zapsali do dějin Oseka nebo bychom mohli snad i říci mimo 

jiné do dějin kláštera a města. Osvětlit jejich život a dílo pak mají za úkol následující 

řádky. Jedná se o Benedikta Kerna, Gerarda Angermayera a Václava Antonína Lihma. Co 

se týče díla, bude pohovořeno především o cyklu barokních maleb ze života cisterciáckých 

světců v klášteře v Oseku. Ambitovou chodbu oseckého kláštera zdobí dvaadvacet 

rozměrných pláten, které visí rovnoměrně rozmístěny na třech stěnách klášterního ambitu, 

v jižní, západní a severní chodbě. Každý obraz na rámu opatřen popiskem s námětem 

obrazu a případně též s připsáním autora.  

Cyklus se věnuje v jedenácti obrazech svatému Bernardovi z Clairvaux. V dalších 

malbách pokračuje představiteli cisterciáckého řádu, především z období středověku. 

Připojeny jsou dva obrazy připisované Benediktu Kernovi z bočních oltářů konventního 

chrámu. Oltáře jsou umístěny zcela na západní straně kostela.  

Malby vyobrazují cisterciácké světce a světice. Každému je věnován jeden výjev 

z jejich života. Svatý Bernard z Clairvaux tvoří v tomto pravidle výjimku. Výjevů z jeho 

života najdeme v klášterní chodbě jedenáct. Cyklus jedenácti obrazů s výjevy ze života sv. 

Bernarda tvoří tedy polovinu všech cisterciáckých maleb. Otázkou je, zda byla ze strany 

kláštera předepsána koncepce výzdoby chodby, zda vedení kláštera se vyjádřilo s přáním či 

předpisem, jací světci a případně i v jakých scénách mají být zobrazeni. Podrobný rozpis 

obrazů mohl navrhnout některý z umělců nebo členů kláštera. 

Již zmiňovaných jedenáct obrazů ztvárňuje legendu o sv. Bernardovi z Clairvaux, 

nejvýraznějším ze zakladatelů řádu, církevním učiteli, reformátorovi a kazateli. Do Clairvaux 
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přichází v roce 1115, aby přepracoval řeholy svatého Benedikta. Odsuzoval světský přepych, 

kacířství, zakazoval figurální umění.45 

V žádném jiném řádu se nechovala taková úcta k Panně Marii jako u cisterciáků. Je 

s ní spojena také řada vyobrazení v cisterciácké ikonografii. V křížové chodbě najdeme 

Lactacio, svatého Albericha, jak přijímá od Panny Marie bílé řádové roucho a svatého 

Roberta, který od ní dostává prsten jako symbol církevních zásnub.  

 

3.1 Grafické předlohy 

Témata se rozšiřovala především prostřednictvím grafiky. Antonín Birckhart zhotovil 

řadu tiskových desek pro mědirytiny podle kreseb Jakuba Antonína Pinka. Zachovalo se 

sedmnáct grafických listů s patrony cisterciáckého řádu, které byly převezeny do Oseka 

z Plas, je objednal opat kláštera Eugen Tyttl. Dnes se nacházejí ve Státním oblastním 

archivu v Litoměřicích.46 

Osecký mnich Augustin Sartorius vydal knihu o dějinách cisterciáckého řádu, 

řádových světcích a milostných obrazech uctívaných v historických zemích království 

českého a Slezska s názvem Cistercium Bis tertium. Kniha vyšla v latině v roce 1700 a 

o osm let později v němčině. Německá verze doplněna o rytiny Jakoba Andrease Fridricha 

a Johanna Riegra z Augsburku podle kreseb Jana Kryštofa Lišky a oseckého malíře 

Ondřeje Jahna.  

 

3.2 Benedikt Kern (1713–1777) 

Benedikta Kerna přivedl na uměleckou dráhu nepochybně jeho starší bratr Anton 

Kern (1709–1747) významného malíře pozdního baroka47. Díky společnému řemeslu 

propojuje tato dvě jména řada otázek o autorství i o samotné Benediktově tvorbě, malířské 

i kreslířské. Zájem o osobu Benedikta Kerna byl však stíněn osobností jeho bratra. 

Benedikt Kern byl mladším bratrem Antona Kerna, Oba dva přišli na svět v rodině 

městského písaře, syndika Jana Václava Kerna a jeho manželky Anny Markéty.48 Rodina 

Kernova má původ v bavorské Horní Falci.49 Benedikt se narodil v roce 1713, 

                                                      
45 ROYT 2006b,  67. 
46 ROYT 2006b, 76. 
47 ZLATOHLÁVEK 2009, 11. 
48 PREISS 1998, 7 
49 ZLATOHLÁVEK 2009, 17. 
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pravděpodobně jako jeho sourozenci na severu Čech v Děčíně.50 V Matrice města Děčína 

je v knize narozených vepsáno osm dětí manželů Kernových, které se narodily mezi léty 

1702–1716. Jména se však u později narozených potomků opakují a tak se zřejmě někteří 

dožili jen několika málo let a již v raném věku zemřeli. Nelze to však nijak dosvědčit, 

protože kniha mrtvých z té doby není zachována. Do knihy narozených nebyly ale napsány 

všechny děti, protože Benedikta Kerna zde nenajdeme.51  

Tuto hádanku pomohl vyluštit dopis, který našel a publikoval Lubomír Slavíček.52 

Korespondence Benedikta Kerna pomáhají objasnit některá data a události v Benediktově 

životě, které byly doposud v literatuře hádankou anebo spekulací. V dopise z roku 1776 

píše Benedikt Kern Janu Quirinu Jahnovi a popisuje sám sebe jako šedesáti tříletého muže. 

Z tohoto zápisu vyplývá, že se Benedikt narodil v roce 1713.53 V literatuře byl Benedikt 

uváděn též jako starší bratr Antona Kerna. Benedikt byl ztotožňován s Janem Františkem, 

zapsaným v děčínské matrice s rokem narození 6. 10. 1704. K tomuto jménu někdo další 

připsal Benedictus, což se vykládalo jako jméno, které přijal při biřmování.54  

Vztah bratrů byl nepostradatelný pro tvorbu i jejich cestu životem. Benedikt choval 

ke svému bratrovi vstřícný vztah, dodal podklady k jeho životopisu sepsanému Janem 

Quirinem Jahnem.55 V dalším dopise, který objevil rovněž Lubomír Slavíček, píše 

Benedikt z Krupky 14. července 1776 P. Antonínu Václavovi Lihmovi o svém bratrovi. 

Zmiňuje, že mu zemřel v náručí, že on sám se narodil čtyři roky po něm a že nebyl zahrnut 

v křestní knize.56 

Jeho životaběh a umělecká činnost nebyly zpracovány, zhodnoceny a doceněny. 

Benedikt se po vzoru staršího sourozence zabýval malbou. Dlabač popisuje Benedikta jako 

dobrého malíře historických a loveckých námětů a restaurování starých maleb. Zmiňuje 

rovněž dědictví uměleckého aparátu po jeho bratrovi.57 Jahn představuje Benedikta Kerna 

jako Antonova mladšího bratra a dědice, který byl mistr v obnově starých maleb 

v kurfiřtské obrazové galerii v Drážďanech.58 Připomenutí Benediktova najdeme u Jahna i 

v jeho nepublikovaných poznámkách k plánovanému slovníku umělců. Benedikt je 

                                                      
50 SLAVÍČEK:2005, 613. 
51 ZLATOHLÁVEK 2009, 17. 
52 SLAVÍČEK 2005, 612–619. 
53 SLAVÍČEK 2005, 615. 
54 ZLATOHLÁVEK 2009, 17–19. 
55 PREISS 2003, 25. 
56 SLAVÍČEK 2005, 614, ZLATOHLÁVEK 2009, 18. 
57 DLABACZ 1815, 54. 
58 JAHN 1777, 162. 
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označen jako Bilderputzer, dřívější německé označení restaurátora obrazů.59 Obšírně o 

Benediktovi Kernovi pojednává heslo, které se zachovalo v pozůstalosti R. Dörreho. 

Vysvětluje, že Benedikt bratrovi proslulosti nedosáhl, jelikož mu chybělo Antonovo 

školení a naproti tomu se skoro dvacet let věnoval restaurování obrazů v Drážďanech. Dále 

zmiňuje malíře Lorenze Pfeifera, u kterého se vyučil v Děčíně v letech 1714–1722. Poté, 

co se Anton Kern navrátil z Itálie, nejprve okolo roku 1730, učil se také u něj.60 

O své tvorbě píše sám Benedikt Kern v dopise Janu Quirinu Jahnovi z roku 1776.61 

Na základě tohoto dopisu bylo sepsáno slovníkové heslo o Antonu Kernovi v Abbildungen 

Böhmischer und Mährischer Gelehrten und Künstler.62 Učil se v bratrově dílně. Anton 

Kern dostal v roce 1737 zakázku na dva boční oltáře v kostele Narození Panny Marie 

v Loretě v Praze se svatou Agátou a svatou Apolonií. Pomáhal mu tam i Benedikt, který 

v březnu 1738 obdržel zálohu za obraz sv. Agáty.63 Ta čítala 12 zlatých.64 Jeho umělecké 

vyjadřování v kresbě i malbě není zatím zpracováno a tak Benediktovu ruku nelze v malbě 

hledat.65 Anton Kern neměl žádné žáky, než svého bratra. V Pelclově životopise se sice 

některá jména objevují, ale dále o nich není nic známo. Benedikt se v malířském projevu 

však svému bratru nepřiblížil.66  

V pouti za uměním následoval Benedikt bratra na cestu do Itálie. Vydává se tam 

v roce 1741 s Bonaventurou Rossim, povolaným do Itálie, aby nabyl umělecká díla pro 

drážďanskou galerii. Není doložené, zda se v Itálii zabýval malířstvím či kresbou 

i prakticky.67 Ve jmenovací listině k erbu, který obdrželi bratři v Augsburgu od Josefa 

Antona Laubena z Laubenthalu dne 12. října 1743, není Benedikt zapsán jako malíř, nýbrž 

jako student práv s titulem JUCandidatus (juris utriusque candidatus), kandidáta obojího 

práva (kanonického i světského),68 tento titul obdržel student práv po složení první státní 

zkoušky.69 Jednalo se o šlechtický titul s erbem, tzv. palatinský, který získali měšťané za 

úplatu. Okolnosti získání tohoto titulu zůstanou asi nerozřešeny. Titul by udělen bez 

přídomku, proto ho zřejmě oba bratři nikde nepoužili. Povědomí o povýšení bratrů do 

                                                      
59 ZLATOHLÁVEK 2009, 17. 
60 DÖRRE s. d., 51-52. 
61 SLAVÍČEK 2005, 615. 
62 JAHN 1777, 162, ZLATOHLÁVEK 2009, 18. 
63 ZLATOHLÁVEK 2009, 41. 
64 ZLATOHLÁVEK 2009, 138. 
65 ZLATOHLÁVEK 2009, 41. 
66 ZLATOHLÁVEK 2009, 62. 
67 ZLATOHLÁVEK 2009, 18. 
68 SLAVÍČEK 2005, 613. 
69 http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=355, 
vyhledáno 1. 12. 2011. 
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šlechtického stavu přineslo až publikování listiny v nedávné době. „Erb obsahoval 

v červenomodře děleném štítu zlatého lva, držícího v levé tlapě větev vlašského ořešáku se 

třemi listy a dvěma ořechy. Na štítu spočívá vojenská přilba s červenomodrými pokrývadly 

a klenot tvoří tři zlatá pera.“ Erb je umělecký zvládnutější než ostatní, mohl ho tedy stvořit 

jeden z bratrů. Je možné, že vnesl do ztvárnění erbu improvizaci nad zadaným tématem. 

Realizace erbu se totiž neshoduje s popisem.70    

V roce 1743 umírá Benediktův bratr Anton. Jejich vroucný vztah dokládá, že 

Benedikt Kern sdělil po svém bratru sbírku grafických listů, kreseb a skic, kterou zřejmě 

doplnil i vlastními akvizicemi.71 Benedikt Kern svými poznámkami o životě bratra a jeho 

díle a zmínkami ve svých dopisech přispěl nevědomky cennými informacemi. Vzpomíná 

na svého bratra až po jeho smrti a tak jsou uvedené údaje nepřesné. Některá Antonova díla, 

vlastněná Benediktem, přešla po jeho smrti později během 19. století do sbírky obrazárny 

oseckého kláštera. Jiná díla, která Benedikt uvádí, zůstávají nezvěstná.72 Bernardova slova 

dokládají, jakou k němu choval úctu a lásku. 

Od roku 1746 se Benedikt věnoval v Drážďanech restaurování v dílně Christiana 

Wilhelma Ernsta Dietricha a pod vedením Johanna Gotrfrieda Riedela.73 Byl jmenován 

malířem, restaurátorem obrazárny v Drážďanech na dvoře polského krále a saského 

kurfiřta Augusta III. Nabyl tak význačnou pozici v důležitém uměleckém centru podobně 

jako jeho bratr.74 Benedikt se v Drážďanech 23. června 1747 oženil s dcerou 

Wirtschaftshauptmanna Elexina.75 Zakrátko poté, v roce 1749, přesídlil do krušnohorské 

Krupky, kde pobýval až do své smrti.76 Z titulu své funkce dvorního malíře polského krále 

a saského kurfiřty obdržel v Krupce dům s městským právem.77 Jednalo se o jednopodlažní 

dům č. 90 se štítem na tržišti.78 Ve městě je prokázán v letech 1757 a 1763 při křtech dětí 

Franze Pohlanda a v roce 1760 věnoval vlastnoručně namalovaný obraz Panny Marie 

Pomocné do farního kostela v Krupce. Benedikt Kern zemřel podle úmrtní matriky 

v Krupce 27. února 1777.79 Na poslední cestu jej vyprovodili farář Habel a jeho kaplan 

Güttler na hřbitov sv. Anny. Místo jeho hrobu nebylo později již nalezeno.80  

                                                      
70 ZLATOHLÁVEK 54–55. 
71 SLAVÍČEK 2005, 620. 
72 ZLATOHLÁVEK 66, 68sq. 
73 PREISS 1998, 24. 
74 SLAVÍČEK 2005, 613. 
75 SLAVÍČEK 2005, 620. 
76 PREISS 1998, 25. 
77 SLAVÍČEK 2005, 621.  
78 NEDER 1916, 170. 
79 SLAVÍČEK 2005, 614. 
80 NEDER 1916, 170. 
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Lubomír Slavíček objevil v Archivu Národní galerie mezi literární pozůstalostí Jana 

Quirina Jahna prameny vypovídající doposud neznámé skutečnosti. Dva nalezené dopisy 

dokazují kontakt Benedikta Kerna s Janem Quirinem Jahnem a Václavem Antonínem 

Lihmem. U dopisů byly nalezeny také poznámky Benedikta Kerna o životě jeho bratra 

z roku 1776. Dopis Benedikta Kerna P. Václavu Antonínu Lihmovi ze dne 14. července 

roku 1776 dokládá, že se o kontakt Benedikta Kerna a Jahna zasloužil právě Lihm. 81  

V Děčíně v kostele Povýšení svatého Kříže se na postranním oltáři nachází obraz 

Zvěstování Panně Marii. Obraz byl objednán na místo původní malby, která shořela při 

požáru roku 1749 a byla připsána Karlu Škrétovi. Obraz je v současné době znehodnocen 

přemalbou, která vznikla při jeho dlouholetém restaurování. V roce 1944 dal kníže Thun-

Hohenstein obraz odvést na Šumavu, odkud byl převezen do Bavorska. V 50. letech byl 

obraz vrácen Františku Antonínu Thunu-Hohensteinovi, který jej v roce 1991 vrátil do 

Děčína. Obraz byl umístěn na své původní místo.82  

V kostele sv. Vojtěcha při dominikánském klášteře v Ústí nad Labem se dnes znovu 

nachází na hlavním oltáři obraz Glorifikace sv. Vojtěcha od Benedikta Kerna. Malba se na 

své původní místo vrátila po restaurování. Obraz je signován a datován. V dolní levé části 

obrazu byl při restaurování objeven nápis Bened.: Kern. Ivenit fecit 1756. Šířka obrazu 

dosahuje 360 cm a výška dokonce 670 cm.83 Hlavní oltář byl v horní části zakončen 

dvojicí andělů. Kolem roku 1910 je nechal odstranit převor Jindřich Herbst. Byli nahrazeni 

čtyřmi světci, v nikách byly umístěny portréty dominikánských světců, blahoslavený 

Česlav, svatá Růžena z Limy, svatý Jindřich Seuse a blahoslavená (dnes svatá) Zdislava 

z Lemberka. Oltář byl v roce 1932 obnoven do původní barevnosti, bílé a zlaté. Zda došlo 

k zamýšlenému restaurování ostatního zařízení kostela včetně Kernova plátna před 

leteckými nálety na město, není známo.84 

Obraz objednal převor Štěpán Franzl roku 1755. Mělo se jednat o největší zakázku, 

kterou Benedikt Kern během své malířské dráhy obdržel.85 Během bombardování Ústí nad 

Labem na konci Druhé světové války došlo k poškození zařízení kostela. Dlouhou dobu se 

mělo za to, že obraz je nenávratně ztracen spolu s ostatním inventářem kostela. Jako 

zničený a tedy nenávratně ztracený obraz uvádí ještě Pavel Preiss v roce 1998.86 Asi před 

čtyřiceti lety byl obraz zakonzervován voskem, překryt papírem a navinut na válec. Při 

                                                      
81 SLAVÍČEK 2005, 612. 
82 PREISS 1998, 32. 
83 Hamsíková 2008, 157. 
84 PREISS 1998,  32.. 
85 PREISS 1998, 25. 
86 PREISS 1998, 25. 
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restaurování musel být z malby odstraněn lak s nečistotou a lepem z papíru. Byla odhalena 

velmi kvalitní malba a rázný rukopis malíře. Na pádle, které drží letící anděl v dolní třetině 

obrazu, byla nalezena signatura a datace Bened.: Kern. Ivenit fecit 1756. Plátno bylo po 

dvou letech restaurování po převozu zpět do kostela napnuto na nový pomocný rám. Obraz 

získal, jak si přáli dominikáni, i nový ozdobný rám. Obraz byl zavěšen na své původní 

místo. 

Ve střední části malby je zachycena monumentální postava Vojtěchova, která je 

nesena anděly do nebes. Prostovlasý Vojtěch vzhlíží s pokorou v očích vzhůru k roji 

andělů, kteří létají nad jeho hlavou v horní třetině obrazu. Má rozepjaté ruce 

a dramatickým gestem vítá otevřené nebe. Několik vrstev draperie bílého biskupského šatu 

se zlatým lemem se mu vlní okolo rukou. Spodní díl alby je přepásána cingulem, pluviál a 

plášť vlaje okolo rukou a těla. Vojtěch je ztvárněn na oblaku v přikleknutí, pod pláštěm 

vidíme jeho pokrčené pravé koleno. Oblak se vznáší diagonálně zleva doprava směrem 

nahoru. U oblaku pod Vojtěchovými nohami nese letící anděl pádlo, symbol jeho 

mučednické smrti. Na pádle byl odkryt podpis autora a datace. Andělé tvoří okolo 

Vojtěcha neuzavřený ovál. Letí do kruhu okolo jeho těla a dále pod oblakem, na kterém 

stojí. Anděl napravo dole od oblaku nese biskupskou hůl, jednu z insignií, odznak hodnosti 

biskupa. Nohy andělů jsou skryté pod modrými sukněmi. Jedná se o pruskou modř, která 

byla oblíbená v druhé polovině 18. století. Nohy mají jednoduchou obuv, která je 

připevněná tkaničkami okolo jejich lýtek. Andělé nesou nástroje mučení Krista, kopí a 

trnovou korunu. Podmalby jako přípravy pro malbu použil Benedikt pouze na okrovou 

vrstvu pod inkarnátem a tmavošedou modelaci modré draperie andílka. Tmavá 

červenohnědá podkladová vrstva tak ovlivňuje tón obrazu. Nejsvětlejší tóny najdeme na 

pleti a draperii. Nejvíce jsou zastoupeny tóny světlých a žlutých okrů. 

Obraz byl vytvořen v roce 1756, tedy skoro deset let po smrti Benediktova bratra. 

Mohl však použít jako předlohu a inspiraci některé kresby Antona Kerna, které měl 

v široké míře k dispozici. Radana Hamsíková srovnává hlavu svatého Vojtěcha s kresbami 

hlav starců od Antona Kerna87, které publikoval Pavel Preiss.88 Studijní listy s hlavami 

starců jsou uložené v Národní Galerii v Praze. Kresba zachycuje hlavu s vysokým čelem, 

nad nímž vyrůstají krátké vlnité vlasy. Výrazné oči jsou přivřené. Knír pod velkým nosem 

přerůstá do plnovousu. Pohled starce směřuje na druhou stranu než hlava na obraze.89  

                                                      
87 HAMSÍKOVÁ 2008, 168–169. 
88 PREISS 1998, 42. 
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V roce 1760 Benedikt maluje obraz Panny Marie Pomocné [32] do klášterního 

kostela Všech svatých v Krupce.90 Malba je signovaná.91 Po zrušení kláštera císařem 

Josefem II. byl obraz přesunut do farního kostela v Krupce, kde byl umístěn na pravý 

boční oltář. 92Malba je kopií milostného obrazu od Lucase Cranacha. Tento ikonografický 

typ zobrazení se nazývá Panna Marie Pomocná.93 Dnes se tento obraz nalézá v depozitáři 

Biskupství litoměřického. Hallwich v dějinách města Krupky uvádí svědectví ženy, podle 

které měl Benedikt Kern v majetku 16 obrazů, které byly podle tradice označeny za 

Kernovské. Jmenuje Stětí sv. Jana Křtitele, Osvobození svatého Petra z vězení, svatá 

rodina mnoho portrétů.94 Pro farní kostel v Krupce měli společně bratři Anton a Benedikt 

vytvořit návrh Pilátova domu se svatými schody podle římského vzoru.95 O tomto návrhu 

není dnes nic známo.96 

V Litoměřicích v kostele sv. Jakuba Většího visí na hlavním oltáři kostela bývalého 

minoritského kláštera tmavé plátno se svatým Jakubem. Oltář vytvořil mramorář Jan 

Hennevogl, obraz je připisovaný Antonu Kernovi a datován 1718. Anton Kern se ale 

narodil v roce 1709, tedy devět let před tím. Rok dokončení kostela je uváděn 1769. Obraz 

by musel být dosazen na místo později. Preiss zhodnocuje informace jako neodpovídající 

a navrhuje autorství spíše Benediktovo než Antonovo.97 Ale pokud se Benedikt narodil 

v roce 1713, tak tato teorie nesedí a autorem je asi někdo jiný. Zavádějící informace 

o obrazu od Kerna může vycházet se záměnou s dalším obrazem nacházejícím se v tomto 

kostele. Na bočním oltáři visí obraz Vyučování Panny Marie [33] od Benedikta Kerna.98 

Marie byla vychovávána jako tříletá před odchodem do chrámu. Obraz zachycuje sedící 

svatou Annu s rozloženýma rukama, kdy jednou drží malou Marii. Pod bohatě vypravenou 

sukní vyčnívají bosé prsty u nohou. U nohou se k ní natahuje Marie držící v ruce otevřenou 

knihu. Anna z knihy vyučuje svou dceru. Pravou rukou ukazuje na jednu stránku 

a pozoruje diváka obrazu. Nad Marií stojí mužská postava Jáchyma, se sepjatýma rukama 

a pohledem vzhůru. Hledí k nebesům, kde se vznášejí andílci. Zcela v levém dolním rohu 

přihlíží scéně také malý černobílý pes. Mariino dětství popisuje Protoevangelium Jakubovo 

a Pseudo–Matoušovo evangelium. O výchově Panny Marie v rodině se tam však 

                                                      
90 NEDER 1916, 170. 
91 PREISS 1998, 25. 
92 NEDER 1916 170. 
93 ROYT 2006, 193. 
94 NEDER 1916, 170. 
95 NEDER 1916, 170. 
96 ZLATOHLÁVEK 2009, 19. 
97 PREISS 1998, 32. 
98 ZLATOHLÁVEK 2009, 391. 
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nepojednává. Postavy sv. Anny a Panny Marie přenesl Benedikt Kern z obrazu bratra 

Antona Kerna, Svatá Anna vyučuje Pannu Marii v přítomnosti čtoucího Jáchyma. Obraz se 

nachází ve sbírce Národní galerie v Praze. Na propojení obrazu v Litoměřicích od 

Benedikta Kerna s malbou jeho bratra upozornil Marek Pučalík.99 

Podle Uměleckých památek Čech tvořil Benedikt ztvárnění Narození Panny Marie 

pro hlavní oltář farního kostela v Kravařích na Českolipsku z roku 1771100 a v Mojžíři 

u Ústí nad Labem v kostele sv. Šimona a Judy by se měl nacházet obraz se svatým 

Šimonem a Judou malovaný pro hlavní oltář. Po sejmutí byl umístěn na stěnu kněžiště.101 

Bohuslava Chleborádová uvádí, že do díla Benedikta Kerna můžeme zařadit dvě 

kopie Rubensových obrazů, Nanebevzetí Panny Marie a Madonu s papouškem102, 

nacházející se v Opitzově katalogu osecké galerie.103 

Další dílo Benedikta Kerna se nachází v klášteře v Oseku, bude popsáno níže.  

 

3.3 Gerard Angermayer (28. 1. 1634 – 10. 2. 1701) 

Druhým umělcem spojovaným s cisterciáckými malbami je Gerard Angermayer. 

Osecký konvrš Gerard Angermayer je uváděn jako příbuzný jednoho z nejvýznamnějších 

malířů zátiší českého baroka Jana Vojtěcha Angermyera (1674–1740). Rodina pocházela 

z Bíliny. Jan Vojtěch Angermayer se v Oseku usadil v roce 1719 na tři roky.  

Gerard Angermayer se narodil 28. ledna 1634 v Hrobě. Do noviciátu v klášteře byl 

přijat 14. října 1654. Přibližně za rok složil řeholní sliby a vstoupil do kláštera. První mši 

svatou jako celebrant sloužil 6. ledna 1663. V Mariánské Radčici vykonával funkci 

zpovědníka.104  

Gerard Angermayer je uváděn jako autor obrazů ze života sv. Bernarda z Clairvaux 

visících v křížové chodbě.105 Jeho malířský rukopis je zřejmě doposud nepoznaný. Neměl 

již tak volný rukopis jako jeho učitel, v hladké modelaci se spíše přiblížil k italské tradici. 

Jaromír Neumann ho uvádí jako žáka Willmanna, který pro cisterciáky maloval kopie jeho 

obrazů. V Sedleci se nachází kopie Willmannova obrazu Čtrnáct svatých pomocníků. Dále 

měl vytvořit oltářní obrazy pro boční oltáře kostela sv. Jakuba ve Škrle se svatým Jakubem 
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a Pannou Marií a kopii gotického mariánského obrazu v kostele Sv. Maří Magdaleny 

v Tachově.106 

Jiří Wolf zmiňuje Gerarda Angermayera ve spojitosti s barokním knězem z Bečova 

u Mostu P. Václavem Vojtěchem Berenklau z Berenklau. Ve Státním okresním archivu 

v Mostě se zachoval jeho deník. Berenklau popisuje kněžské povinnosti, jak trávil zbylý 

čas, popisuje svůj jídelníček i obuv. Berenklau byl sám také literárně činný. Podle soupisu 

jeho knihovny se tam nacházelo sedm vlastnoručně napsaných knih. Doložen je pouze 

jeden tiskem vydaný spisek, který je zaznamenán v katalogu knihovny oseckého kláštera 

z roku 1842.107 Berenklau mimo literárních děl sbíral rovněž obrazy. Jeho galerie čítala 

patnáct akvizic a obsahovala rodinné portréty Berenklauovy matky a bratra, dva portréty 

samotného kněze, dále podobizny okolních kněží, obrazy s mariánskou tématikou a jeden 

s kající se Máří Magdalenou. P. Václav Vojtěch Berenklau navázal kontakt s významným 

církevním centrem pod Krušnými horami, klášterem v Oseku.108 Působili zde literát P. 

Augustin Sartorius a další okolo opata Benedikta Littweriga. Berenklau osobně znal opata 

a mnichy P. Friedricha Fritzhansena109 a P. Gerarda Angermayera. O opatu hovoří přímo 

ve svém deníku a ustanovil ho vykonavatelem své závěti. Berenklau mu zanechal většinu 

své knihovny.110 Dále ve své závěti odkázal opatu Benediktu Littwerigovi stříbrné 

a pozlacené šálky.111 

Ve svých deníkových záznamech hovoří Berenklau o malíři z Oseka, kterým zřejmě 

byl Gerard Angermayer. Setkali se spolu již v letech 1693–1694.112 V těchto či 

následujících letech byl namalován obraz Sv. Bernarda meditujícího v lese. Nejšířeji 

můžeme Svatobernardskou legendu v křížové chodbě datovat mezi lety 1634/1635 

a Angermayerovou smrtí v roce 1701. 

Jak vyplývá z korespondence mezi opatem sedleckého kláštera Jindřichem Snopkem 

a malířem Michaelem Willmannem, nacházelo se dílo Gerarda Angermayera v dalším 

cisterciáckém klášteře. Opat Snopek přikládá k dopisu popis kostela sv. Filipa a Jakuba 

v Kutné Hoře, Sedleci. V jednom z kněžišť dvoulodního gotického kostela visel obraz 

Nanebevzetí Panny Marie, namalovaný podle Škrétova originálu. Dnes se obraz nachází 
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v kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedleci.113 Stejně tak mluví o 

obraze Jaroslav Neumann, předlohou měl být obraz z Plas nebo Zbraslavi. Autora uvádí 

Angermayera. Jako dílo Willmannových žáků uvádí obraz Smrt svatého Benedikta a 

Vidění svatého Bernarda. Patrně Angermayer podle Willmannova vzoru v Sedleci maloval 

také Čtrnáct pomocníků, stejně tak Vidění svatého Bernarda na severní stěně chrámu. 

Mučení a vraždění cisterciáckých mnichů a Založení cisterciáckého kláštera v Sedlci 

nejspíš vytvořil v klášteře opět Gerard Angermayer. 114 

Jaroslav Macek popisuje Angermayera jako umělecky nevýrazného tvůrce. Uvádí ho 

také jako autora obrazu Čtrnácti svatých pomocníků v klášterním kostele v Sedleci z roku 

1692.115  

3.4 Antonín Václav Lihm (1737–1794) 

Antonín Václav Lihm se narodil roku 1737 v Oseku. Do noviciátu v Oseku vstoupil 

9. října 1756. Přesně po roce složil řeholní sliby. První mši sloužil o dalších šest let 

později. Byl inspector aedificii claustralis, klášterních budov (1770–1779) a refectarius116 

kláštera (1773–1777).117 Refectarius byl bratr, který se staral o kuchyni 

Podle zápisu v klášterním nekrologiu maloval některé obrazy visící v ambitu. Pinxit 

quasdam picturas in ambitu pendentes.
118  

V letech 1780 až 1781 působil jako kaplan v Marienthalu a o od následujícího roku 

měl funkci archiváře v klášteře v Oseku.119  

Pátera Lihma připomíná také R. Dörre ve své pozůstalosti. Lihm byl přítelem 

Benedikta Kerna.120 
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118 Album Ossecense 1896, 8.1 
119 SLAVÍČEK 2005, 613. 
120 DÖRRE s.d. 
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4. Malby v kostele 

4.1 Stětí sv. Jana Křtitele  

připisováno Benediktu Kernovi 

Technika: Olejomalba na plátně 

provenience: klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, klášter Osek 

 

literatura: Pavel Preiss píše o tomto obraze jako díle Benedikta Kerna ve spojitosti 

s kresbou se stejným námětem.121 Kresba se nachází v Grafické sbírce Albertiny ve Vídni 

(inv č. 24249).122 Na obou stranách listu jsou načrtnuté kompozice stětí Jana Křtitele, 

z čehož jedna se shoduje s malbou v Oseku. Preiss uvádí tuto kresbu i ve své stati 

v katalogu Oktaviána Broggia.123 Tuto kresbu publikoval Martin Zlatohlávek, který u ní 

odmítl autorství Antona Kerna.124 

 

Malba se nachází na postraním oltáři v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Oseku 

v hlavní lodi při jižní straně nejblíže k západnímu vchodu do kostela[1].  

Kompozice je umístěna do oválného tvaru. Scéna znázorňuje situaci po stětí Jana 

Křtitele. V dolní části obrazu leží bezhlavé tělo Jana Křtitele. Právě před chvílí došlo 

k hrůznému činu. Trup leží lehce předkloněný v pase na zemi a navozuje iluzi prostoru 

před bílým suknem směrem k divákovi. Stékající prameny krve jsou naturalisticky 

znázorněny. Bezhlavého těla umístil autor do prvního plánu malby a ještě ho natočil 

čerstvou otevřenou ránou k divákovi. Ten je tedy konfrontován přímo s následky události. 

Dění nepředstavuje napětí před utnutím hlavy, nýbrž před námi leží mrtvola, ze které 

vytéká krev. Na řezu krku je zachycena také krční páteř a dýchací či trávicí trubice. Zprava 

přichází muž v modrém, sklání se nad tělem a chystá se jej překrýt bílým hadrem. 

Průhledem mezi postavami okolo tácu s hlavou lze pozorovat ještě další scénu. Zde je 

pravděpodobně znázorněna situace předcházející stětí Jana Křtitele. Dcera Herodiady, 

která je namalována jako malá postava tančící u stolu ve světlých fialkových a zelených 

šatech, tančí na oslavě narozenin Heroda. Za stolem je patrná sedící postava, ta má jistě 

představovat Heroda.125 Herodovi se tanec velice líbil a slíbil za něj tanečnici věnovat, co 

                                                      
121 PREISS 1998, 25. 
122 ZLATOHLÁVEK 2009, 389. 
123 PREISS 1992 165sq. 
124 ZLATOHLÁVEK 2009, 389. 
125 Bible, Mt 14, 3–11. 
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si jen bude přát. Herodiada však přesvědčila svou dceru, aby si přála hlavu Jana Křtitele. 

Jan Křtitel kritizoval Heroda za jeho vztah s ženou svého bratra Filipa. Herodes poručil stít 

Jana Křtitele. Spolustolovník pak přinesl hlavu dceři, která ji na tácu předala své matce 

Herodiadě.  

 Podle Písma přišli Janovi učedníci, aby odnesli tělo Jana a pohřbili jej.126 Jeden 

učedník přichází v modrém s bílým rouchem a zakryje jím padlé Janovo tělo. Postava ve 

žlutém šatu s bílými rukávy je zachycena na levé straně malby. Na sobě má krátké 

nařasené tmavé kalhoty, ze kterých jsou vidět nahé nohy. Přistupuje zleva k tácu s hlavou. 

Snad by to měl být spolustolovník Heroda, který měl Jana popravit. Postava zvedá pravou 

rukou za vlasy Janovu hlavu, aby ji natočila obličejem k Herodiadě. Ruka je svalnatá 

a modelována světlem a stíny. Perspektivní zkratka ruky působí dynamicky. Herodiada 

samotná i ostatní se tak mohli přesvědčit, že se jedná opravdu o Janovu hlavu. Po pravé 

straně tácu stojící postava za rukou, která zvedá hlavu nad tácem, je stejně i jako ostatní 

postavy modelována sochařsky. Pomocí stínů, které se lámou do ostrých úhlů a celkové 

hrubé modelaci a jasné ohraničených stínů působí scéna depresivně. 

Na obraze je dcera Herodiady zachycena, jak přináší na tácu hlavu Jana Křtitele své 

matce. Herodiada stojí v červenobílých šatech uprostřed. Hnědé vlasy má vyčesané 

a ozdobené sponou. Krk je obklopen vysokým bílým límcem a zdobí jej náhrdelník 

s navlečenými perlami několikrát obtočený okolo. Nalevo nahoře se otevírá výhled na 

otevřené nebe. Výhled je rámován architekturou, nahoře obloukem a mezi hlavami je vidět 

sloupoví působící jako chrám. Dcera se netváří nijak zasažena hrůznou událostí, která se 

před pár okamžiky odehrála, Otáčí se tváří na matku, která poznává hlavu na tácu, ale 

rovněž neprojevuje výrazné emoce. Dcera je oblečena ve vínových šatech, částečně má 

také zakrytou hlavu s vlasy. Na krku jí rovněž visí šperk, který se leskne jako tmavý 

kámen. Napravo za matkou stojí další dvě přihlížející ženy v šatech. Za matkou stoí dívka 

se světlými vlasy a šaty s velkým bílým límcem jako má dcera Herodiady. Krk jí zdobí 

perly. Zcela napravo můžeme vidět dívku z profilu, holý krk, výstřih a šaty. 

Světlo přichází zleva, dopadá na tělo Jana, postavu ve žlutém a Herodiadu a její 

dceru, ostatní se nachází ve stínu. Na malbě zaujme barevnost. Šaty postav jsou vyvedené 

jasnými pastelovými barvami, žlutou, modrou, červenou, vínovou, zelenou. Pozadí je 

provedeno v hnědých tónech. 

                                                      
126 Mt 14,12. 
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Pavel Preiss zmiňuje Benedikta Kerna ve vztahu k tomuto obrazu a kresbě se 

stejným námětem, stětím sv. Jana Křtitele. Kresbu připisuje Antonu Kernovi. Benedikt 

Kern ji měl použít pro kompozici obrazu Stětí sv. Jana Křtitele. Měl to být jeden z příkladů 

doložené spolupráce bratrů.127 Tuto myšlenku však vyvrátil Martin Zlatohlávek 

v monografii Antona Kerna. Kresbu v katalogu Antonova díla uvádí jako odmítnutou 

atributaci.128 Žádné jeho kresby nebyly dochovány nebo zatím určeny, odpovědět tedy není 

možné. Na tomto místě by snad šlo vyřknout domněnku, že kresba opravdu souvisí 

s obrazem, ale společný autor není znám. 

Malba ve srovnání s ostatními známými díly Benedikta Kerna vykazuje zcela jinou 

modelaci figur, barevnost a styl malby. Sochařská nebo, řekla bych, kresebná modelace 

postav, kdy záhyby draperie jsou tvarovány do ostrých úhlů, připomíná znaky 

expresionismu. S pastelovou barevností jasných odstínů se u něj také nesetkáváme. 

Dramatická kompozice také není znakem jiné Benediktovy malby.  

 

4.2 Sv. Prokop 

Autor: Benedikt Kern 

Technika: Olejomalba na plátně 

Provenience: klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, klášter Osek 

 

Prokop zde vystupuje v černém benediktinském rouchu. Stojí s roztaženýma rukama, 

v pravé drží křížek a v levé opatskou berlu. [2] Levou ruku má pod šátkem a nedotýká e 

tak berly přímo. Po obou bocích se okolo Prokopa vznášejí dva baculatí andílci. Vlevo se 

vznáší anděl okolo Prokopovy ruky a dotýká se letmo Prokopova roucha a ruku natahuje 

ke křížku. Na opačné straně anděl blíže k divákovi sedí dole na okraji malby a vztahuje 

ruku k Prokopovi k jeho berle a snaží se na ni dosáhnout. Nahoře uprostřed za Prokopovou 

hlavou se rozevírá závěs. Vlevo dole se otvírá výhled do krajiny. Na obzoru je znatelný 

horizont tří kopců. Nachází se zde malá postava, pravděpodobně Prokopova, jak zapřáhl 

ďábla. Čert je snad i shrbený u nohou Prokopa a pod andělem. Hlava Prokopa s vysokým 

čelem, výraznýma, spíše kulatýma očima a úzkým nosem se podobá hlavě opata Alanuse 

z Benediktova obrazu v křížové chodbě oseckého kláštera. Gesto rukou je velice podobné 

postavení svatého Vojtěcha na Benediktově obraze v Ústí nad Labem. Prokop sice v rukou 

                                                      
127 PREISS 2008, 25, pozn. 64. 
128 ZLATOHLÁVEK 2009, 389.  
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drží berlu a křížek, přesto se zachycení horní části trupu téměř shoduje. Podobně stojící 

figura je zachycena na obraze Benediktova bratra Antona Kerna Obětování Krista 

v chrámě, jedná e o kněze s rozloženýma rukama.129 

 

 

 

5. Malby v křížové chodbě 

Malby v křížové chodbě vznikly pravděpodobně ve dvou etapách, okolo roku 1700 a 

v průběhu druhé poloviny 18. století. Obrazy vznikaly v době finanční nestability kláštera. 

Malovali je přímo členové řádu, kteří za dílo nedostávali žádný honorář. V době válek o 

dědictví po císaři Karlu IV. museli v klášteře ubytovat postupně saské i bavorské vojsko. 

Špatné časy nastaly během Sedmileté války v letech 1756–1763. Pruský generál si vymohl 

nucený příspěvek k válečným účelům, pruské vojsko plundrovalo klášter po dobu jednoho 

měsíce. Neznamenalo to však konec nepříznivým časům. V následujících letech vpadli do 

Čech Prusové opakovaně  a opět si žádali peněžní či naturální příspěvky. Jejich výše byla 

však pro klášter nepředstavitelná a Prusové tak měli záminku k dalšímu plenění. 

Vydrancovali celý klášter i s pokladnou, neminuli ani manufakturu či lékárnu. Až uzavření 

příměří mezi Pruskem a Rakouskem v roce 1763 ukončilo zlé časy. Nepřízeň osudu 

zasáhla i později, kdy zavládnul hladomor a neúroda. Války o dědictví bavorské na konci 

sedmdesátých let 18. století zasáhly znovu klášter v Oseku. Není divu, že v této neklidné 

době, kdy klášter musel neustále Prusům vyplácet velké částky peněz, nepokračovala 

výzdoba kláštera najmutím význačných malířů, nýbrž jejich místo museli zastoupit 

umělecky nadaní řeholníci. 

 

Svatobernardská legenda byla malována patrně v devadesátých letech 17. století 

Gerardem Angermayerem.130 

 

5.1 Sen matky sv. Bernarda 

Autor: Gerard Angermayer 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 
                                                      
129 ZLATOHLÁVEK 2009, 162. 
130 ROYT 1996b, 75. 
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Bernardova matka Aleth měla během těhotenství sen, že porodí sněhově bílého 

štěkajícího psíka s načervenalými zády. [18] Zbožná Aleth si svůj sen nechala interpretovat 

od řádového muže. Ten budoucí matku ujistil, že je vše v pořádku a že porodí strážce 

Božího domu, který bude štěkotem odhánět nepřátele církve. Bernard byl Bohem vyvolený 

již v matčině lůně, stane se vynikajícím kazatelem a bude mít schopnost léčit. Není jediný, 

koho si takto Bůh vybral ještě před svým narozením, například to byl také Norbert 

z Xanten. Bílý pes se stal Bernardových atributem a doprovází ho na mnoha vyobrazeních. 

Téměř všechny soubory Bernardova života začínají námětem tohoto snu. Stejně je tomu 

i v Oseku. 

Bernardova matka oblečená v dlouhých splývavých šatech si pravou paži pokládá na 

břicho, kde pod srdcem nosí svého budoucího syna. Před sebou vidí bílé štěně. Vede za 

ruku chlapce, snad syna. V pozadí je zobrazena Aleth znovu, jak již chová v náručí dalšího 

potomka. Vlevo klečí mužská postava. Snad mnich, kterému vylíčila svůj sen. 

Malba je temná a poničená. Plátno se v pravé části lehce vlní a není napnuté. 

 

5.2 Vánoční sen jinocha sv. Bernarda 

Autor: Gerard Angermayer 

Datováno: 1692 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

Přiblížila se přesvatá noc příchodu Ježíše Krista a Vigilie. Když noční hodina při 

noční bohoslužbě pokročila, Bernard si při ní zdřímnul a upadnul do lehkého spánku. Ve 

snu se mu zjevilo narození Ježíše Krista. [17] 

Bernard leží na stupních v tmavé místnosti. Je zahalen do červeného roucha 

a klimbá. Nad jeho hlavou se vznáší anděl, jednu ruku vztahuje dolů k Bernardovi 

a druhou ukazuje na událost nacházející se nahoře v levém rohu. Panna Marie se sklání 

k narozenému dítěti. Scénu rámuje architektura a na pozadí je patrná balustráda zábradlí. 

V horní části se vznášejí další postavy. Scéna nrození Ježíše je obklopena červenou 

řasenou draperií. 
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5.3 Sv. Bernard nabádá ke vstupu do kláštera 

Autor: Gerard Angermayer 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Bernard hledal smysl života a začal se přikláněn k duchovním hodnotám více než ke 

světským. Chtěl nalézt klid a tak se zrodil nápad odejít do kláštera k cisterciákům. 

Bernardovi bratři se ho snažili před tímto krokem zadržet a vylíčili mu přednosti a radosti 

života světského. Skoro se jim to podařilo, ale Bernard nezapomněl na Pannu Marii, která 

se mu ve snu zjevila, a byl si jistý svou volbou. Bernardova matka se svým synům po smrti 

zjevila, aby se s nimi mohla podělit o radost z takového rozhodnutí. [19] 

Bernard stojí uprostřed skupiny osob. Pravou rukou ukazuje jasně svůj vyvolený 

směr, k duchovnímu životu. Ukazuje na bílého psa, jeho symbol, který předpověděl, kudy 

se bude ubírat. Bernarda obklopuje jeho rodina rozmístěná na schodech pod Bernardem. 

Bernard se je snaží přemluvit, aby také vstoupili do kláštera. Nalevo zřejmě stojí 

Bernardův strýc. Ten se rozhodl jako první Bernardovu přání vyhovět. Nejblíže u Bernarda 

klečí jeho sestra Humbelina, kterou Benedikt také přesvědčil. Dále do kláštera vstoupili 

Bernardovi bratři. Zcela nahoře přihlíží dění mužská postava, shlížící z nebes.131  

Pro postavení svatého Bernarda se zdviženou rukou se Angermayer mohl inspirovat 

ve Willmannově díle Kristus vyhání kupce z chrámu.132 

  

 

5.4 Obláčka sv. Bernarda 

Autor: Gerard Angermayer 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Potemnělá malba zobrazuje několik postav. Nejjasněji rozeznatelný je vousatý muž 

uprostřed v bílém cisterciáckém rouchu. Pokládá roucho na Bernarda, který odložil 

červený šat, ve kterém je vymalován v předchozích výjevech. Červené šaty leží při dolním 

okraji malby. Bernard klečí v tmavém obleku u nohou mnicha. Zleva přihlížejí dění dvě 

                                                      
131 PAFFRATH 1984,  45sq. 
132 NEUMANN 1984 175sqq. 
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postavy. Jedna hlava je patrná za rukama mnicha v bílém. Bernard byl přijímán Štěpánem 

Hardingem a jeho spolubratry a druhy, kteří přihlížejí aktu, do kláštera v Citeaux. 

Horní část malby je velice tmavá a prosvítá pouze napravo průhled z oblouku 

architektury, kde jsou patrné stromy a profil postavy. Přihlíží zde další člen konventu, do 

kterého přichází Bernard? Jedná se o člena rodiny? Scéna bývá spojována s rozloučením 

s domem rodičů. [20] 

Na obraze je uvedeno jméno Johanna Friedricha Mibese (1657–1722), který byl od 

roku 1678 členem oseckého kláštera a autorem dvou modlitebních knížek. Jak uvádí text, 

byl farářem v Hrobě a Jeníkově.133 Rodina Mibesova patřila mezi významné rody na 

Duchcovsku. Podílela se na rekatolizaci podkrušnohorských obcí. Johann Friedrich byl 

synem Kiliána Ernsta – písaře, purkrabího a hejtmana ve službách Valdštejna v Duchcově. 

Na obraze je nápis v knize v pravém dolním rohu malby „Filiorum novissimus 

fr./Fridericus Mibes/S.O.Cist:Ossec:Prof:/ante hac Novitiarum/magister exinde Pa/ rochius 

in Clostergrab/et Janig, ac tandem ad/beatam Matrem Doloro/sam in Ratsch 

animarum/curatus.“134 

„Bernardo Cis/stercy Coelig/Candidato ac/Novitio San/ctissimo, ex/condidissima 

et/inveterata a/teneris devo/tione fieri fecit.“ 

 

5.5 Sv. Bernard medituje v lese 

Autor: Gerard Angermayer 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Na plátně je zachycen Sv. Bernard sedící pod stromem. [21] Z tmavého obrazu je 

jasně patrný Bernardův bílý hábit a bílý psík, který pod ním klečí a hledí nahoru na 

Bernardovu skloněnou hlavu. Hlavu si podpírá pravou rukou a hledí v zamyšlení směrem 

do otevřené knihy ležící na zemi u jeho nohou. Na otevřené stránce můžeme číst začátek 

knihy Genesis „In principio creavit Deus Coelum et terram…“ Na zemi před ním leží pár 

klasů obilí. V levém horním rohu se pod korunou stromu rýsuje pohled do kopcovité 

krajiny. Na pravém ze dvou zachycených kopců je patrná zřícenina a v údolí budova. 

Zřícenina patrně představuje hrad Rýzmburk, pod kterým se rozkládá osecký klášter.  

                                                      
133WOLF 2008, 113. 
134WOLF 2008, 124. 



30 
 

Na obraze se nachází nápis v humanistické minuskuli. Obraz byl malován na 

objednávku P. Václava Vojtěcha Berenklau. Vedle nápisu je umístěn alianční znak, který 

je velmi těžko čitelný, ale zřejmě patřící Berenklauovi. Jeho jméno je zde uvedeno 

i s tituly. 

 

5.6 Obrácení vévody z Acvitanie 

Autor: Gerard Angermayer 

Datováno 1698 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Bernard svým horlivým zápalem na obranu církve v období schismatu v letech 1130 

a 1131 vystupoval proti vzdoropapežovi Anaklétu II135. Vévoda Vilém z Akvitánie 

pronásledoval zastánce papeže Inocence II. a Bernard se rozhodl ho uvést na správnou 

cestu a vydal se za vévodou, aby v zemi zavládnul mír.136 

Bernard se s vévodou setkal při příležitosti slavení mše svaté. Vévoda byl však dán 

papežem do klatby a tak čekal venku u kostelních schodů. Bernard vyšel ven směrem 

k Vilémovi s jasně zářící hostií v pozdvižené ruce. Před portálem kostela se zastavil na 

schodišti. Přerušil bohoslužbu, aby ukázal vévodovi tělo Boží. Označil Viléma za zrádce 

církve, kterého jednou bude Ježíš Kristus soudit. Před Bernardem se neklidný dav zmítal 

pohybem.137 Vévoda Vilém z Akvitánie upadl na zem, na zádech se svíjel v křeči a 

v divém úžasu zvedá oči v sloup. Mužská postava se ho marně snaží uklidnit a přivést 

k rozumu. Vzpínajícího se koně drží na uzdě čeledín. Obrazem vládne napětí, co se bude 

dít dál.138 Bernard ve svém zapůsobení na vévodu uspěl. Vilém jako kající se hříšník 

odchází na pouť do Santiaga da Compostella.139 

Bernard je oblečen v barokním ornátě, na ruce má manipul. Za ním přihlížejí bratři 

v cisterciáckých rouchách. [22] 

V levém dolním rohu obrazu je podepsán Eugenius Weynen, člen oseckého kláštera, 

profesor a převor, později farář ve Vysočanech a Jeníkově, v textu na malbě označen jako 

administrator. Zastával také funkci převora a probošta v Mariensaalu. Žil v letech 1647 až 

                                                      
135 KAMENÍK 2002, 277. 
136 PAFFRATH 1984, 111. 
137 KAMENÍK 2002, 277. 
138 PAFFRATH 1984, 111-112.  
139 KAMENÍK 1984, 277. 
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1700. On snad mohl být tím farářem, o kterém mluví Bohuslava Chleborádová v textu 

sborníku k osmistému výročí kláštera. Píše: „Objednávky obrazů zpravidla činil osecký 

kněz po svém nástupu na faru v Okolí Oseka.“140  

 

5.7 Sv. Bernard s mnichy prosí za boží lid 

Autor: Gerard Angermayer 

Datováno 1700 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Bernard v pokleku je okolo obklopen klečícími spolubratry. Bernard široce rozkládá 

ruce. Spolubratři buď paže spojují do prosebného gesta, nebo napodobují Bernardův pohyb 

rukou. V pozadí nalevo zcela nahoře pohlížíme do kraje. Den se zrovna sklání k večeru 

nebo svítá. Skupina mnichů se snad nalézá venku, před chrámem. [3]   

Malba je v dolní části datována 1700.  

 

5.8 Extáze sv. Bernarda v Clairvaux 

Autor: Gerard Angermayer 

Datováno: 1695 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Mezi mystické vidění sv. Bernarda z Clairvaux patřilo rovněž setkání 

s Ukřižovaným. [4]  Ježíš Kristus se odpoutal oběma pažemi od kříže, aby mohl obejmout 

mnicha. Vroucně se navzájem obemknuli pažemi. Bernard byl v úžasu nad tím to děním 

celý bez sebe. Po nějaké době se mlčky od Ježíše odtáhnul, aby jej svým dlouhým 

obejmutím neurazil. Oba dva jsou pojati s šedě zabarvenými obličeji, zřejmě jako důkaz 

úžasu nad tímto zázrakem a nadpozemským činem. Velmi vroucně se jejich tváře dotýkají 

                                                      
140 CHLEBORÁDOVÁ 1996, 50. 
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a spočívají ve chvíli duchovní radosti. Obraz doplňuje latinský text, který perem 

zaznamenává andílek.141 

Obraz je proveden velice působivým a expresivním stylem. V něm snad můžeme číst 

rukopis Angermayerova učitele M. L. L. Willmanna. Dole se nachází ještě přípis, ve 

kterém se objevuje jméno Christophanus Schramm a datace 1695. O Kryštofovi 

Schrammovi se zmiňuje B. Chleborádová ve sborníku k osmistému výročí Oseka jako 

jednoho z autorů pláten v klášterním ambitu. Není uveden v seznamu oseckých řeholníků, 

Album Ossecense, mohlo by se tedy jednat o objednatele obrazu.  

 

5.9 Sv. Bernard a jeho mystický vztah k Panně Marii – Lactacio 

G. Angermayer Autor: Gerard Angermayer 

Datováno: 1695 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Svatému Bernardovi se zjevila Panna Marie, která jej kojila svým mlékem. S tímto 

výjevem se ve spojení se svatým Bernardem setkáváme v umění často. Událost bývá pojata 

pouze náznakově, na druhé straně také doslovně, kdy mléko z Mariina prsu vytéká do 

Bernardových úst. Bernard zažil přímé setkání s Pannou Marii i Ježíšem Kristem. Celý 

cisterciácký řád choval velkou úctu k Panně Marii. 

Madona s Ježíškem v náručí shlíží k Bernardovi, který se před nimi klaní v pokleku. 

Ježíšek se obratně drží na nohou na Mariině klíně a pouze jednou rukou se přidržuje 

matky. Bernard se naklání blíže k Mariině tělu a hlavou míří k jejímu prsu. Panna Maria, 

oděna v růžový šat, se ho symbolicky dotýká. Bernardovo roucho je bohatě řasené a skládá 

se ve vrstvách za ním na zemi. Mystickému zjevení je přítomen anděl s knihou. [5] U 

nohou mu leží Bernardova opatská berla a mitra. Méně patrná mužská postava sedí 

zkroušená na pravém okraji. V horní části obrazu nesou andělé Arma Christi, nástroje 

                                                      
141 Mellifluo Patri / BERNARDO / mutuis Chrissti Cruci / fixi amplexibus / 

tenerrime mhaerrnti / amabilissimum hoc amo / is immensi prototypon una / cum corde et 

amoribus suis / publice suspendi fecit qui mterim / sanctissimis Patris dalcissimi pedibus / 

avolutus, mille eos cousq premer / osculis, quousq ad concufritos de / bre ad os in  Patria 

amplexus / evocabit felicissimus ejusdem / Comprchensor. 
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Kristova umučení. Nesen je kříž, kopí, tyč s houbou a snad i další, která jsou méně patrná. 

V dolní části obrazu je umístěn latinský text komentující zobrazenou scénu. 

Celé plátno je laděné do teplých tónů, odstínů červeně, hnědi a okru. 

 

5.10 Sv. Bernard vroucí ctitel Bohorodičky 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Opět se setkáváme s Bernardem a Pannou Marií. Bernard přijímá do rukou Ježíška. 

Panna Marie mu dítě podává s bílou rouškou. Bernard se však dotýká přímo jeho těla. 

Ježíšek navázal kontakt s řeholníkem a dotýká se jeho obličeje. Madona je vyvýšena nad 

Bernardem na dvou stupních, na které Bernard přikleknul. Přestože se zde vyskytuje stěna 

a dlážděná podlaha, přichází zprava silný proud světla. [6]  Ten souvisí s příchodem Marie, 

nebeské světlo ozařuje zúčastněné a nepatrně celý prostor. Andělé se slétají okolo kužele 

světla a nesou květiny a z nich upletený věneček. Bernard ctil Pannu Marii od jinošských 

dob, kdy se mu ve snu zjevilo  narození Ježíše.  

Tento výjev z bernardské legendy je stylově odlišný od doposud popsaných scén. 

Zde již Gerard Angermayer nepokračoval. Kontury jsou jasnější, Nesetkáme se zde 

s pastózními nánosy barev jako u Angermayera a jeho spíše expresivního stylu. Zde je 

pojetí spíše klasičtější. 

 

5.11 Sv. Bernard píše své Homilie 

Autor: Antonín Václav Lihm  

Signováno a datováno Pigni fecit Fr. Antonius Lihm, Oss. Prof. A.D. 1758 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Jak napovídá text v knize, kterou Bernardovi přinášejí andělé, Píseň Písní, Canticum 

Canticorum, zastihli jsme velikého myslitele a teologa, jak píše své Kázání na Píseň Písní. 
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Skládá se z 86 homilií. Je chápáno jako významné dílo, kterému se Benedikt věnoval na 

konci života.142 

Andělé napovídají Bernardovi téma jeho spisu, zatímco dole pod Bernardovým 

stolem si jeden knihu čte. Horní část je zahalena v oblacích a korunuje ji holubice ducha 

svatého přilétávající nad knihu s nápisem Canticum Canticorum. Z těchto míst přichází 

dolů světlo. Pohled do těchto míst odhaluje anděl přidržující těžkou textilii s třásněmi. 

V druhém plánu stojí v klenuté chodbě mužská postava v mnišském rouchu, za kterou se 

dále otevírá pohled do přírody. [7] 

Zbylá pole křížové chodby jsou zdobena příběhy cisterciáckých světců. 

 

5.12 Robert z Molesme (1027–1110) 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Robert pocházel ze šlechtické francouzské rodiny z kraje Champagne. V roce 1044 

vstoupil do benediktinského kláštera v Moutier-laCelle u Troyesu. Později zde byl zvolen 

převorem a v klášteře v Tonnerre opatem. Vedl celkem čtyři benediktinské kláštery. Jeho 

osobní heslo bylo Ut ecclesia semper reformando, Nechť je církev stále reformována. 

Robert poté odešel do kraje u Molesme v Burgundsku, reformoval benediktinský řád 

a snažil se podle něj řídit komunitu. Avšak nová pravidla nebyla v klášteře dodržována tak 

horlivě, jak by si Robert představoval. Odešel proto se skupinou mnichů do kraje u Citeaux 

(latinsky Cistercium), kde pod jeho vedením vybudovali v letech 1098–1099 nový klášter. 

Podle názvu Cistercium byl označen celý řád. Robert tam přivedl Albericha a Štěpána 

Hardinga a společně sepsali řádová pravidla Exordium parvum Cisterciensis Cenobii. 

Robert zemřel v Molesme v roce 1110. Prohlášen za svatého byl v roce 1222.143 

Na malbě je vyobrazen, jak přijímá snubní prsten od Panny Marie. Tento akt 

symbolizuje mystický svazek Roberta s Pannou Marií. Toto zjevení měla mít Robertova 

matka Emergardis, když byla ještě v požehnaném stavu.144Grafický list s tímto námětem je 

otisknut také v knize Augustina Sartoria Cistercium bis tertium. Kompozice je však 

                                                      
142 Peter Markovič  Všeobecný úvod ke kázáním na Píseň písní sv. Bernarda z Clairvaux 
http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=283, vyhledáno 3.12. 2011. 
143 ROYT 1996b, 76–77. 
144 SARTORIUS 1708, 2. 
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odlišná, Panna Marie je zde v těsném kontaktu s Robertem.145 Na tisku mědirytiny z cyklu 

17 patronů cisterciáckého řádu, který představuje také svatého Roberta, je situace 

zachycena velice podobně jako na osecké malbě. Tato měděná plotna by mohla být její 

předlohou. Na levé straně na vyvýšeném místě je umístěna Panna Marie, držící na levé 

ruce Ježíše. Vznáší se sedící na oblacích. Pravou ruku natahuje k Robertovi a nasazuje mu 

prsten na prst pravé paže. Při levé ruce je diagonálně položena opatská berla. Robert má 

nad hlavou nimbus a světlo přichází zleva, od hlavy Panny Marie a prostoru za ní. Mezi 

Robertem a obláčky, na kterých má položené nohy Panna Marie, přihlížejí dvě okřídlené 

hlavy andílků, zbytek se ztrácí v oblaku. [26] Tuto grafiku můžeme uvést jako jasnou 

předlohu pro obraz.146 

Na malbě se scéna odehrává v interiéru chrámu, vpravo při okraji kostela se nachází 

gotické okno s kružbou. Oknem je patrný průhled do dalšího prostoru s obloukem, který 

provzdušňuje scénu. Při levé straně rámuje scénu architektura. [12] Výrazně je pojaté 

osvícení, které přechází od žlutých do okrových, oranžových a na okrajích až 

začervenalých tónů, vycházející od hlavy Panny Marie. Okolo její hlavy se vznáší několik 

andílků, zahalených v zelené či červené textilii. Hlava Ježíška je téměř shodná s hlavou 

anděla nalevo od něj. Teplé barevné tóny jsou použity i na podlaze, která je částečně 

zakryta červeným kobercem. Zbytek podlahy je dlážděný. Detail samotného předání 

prstenu je ztvárněn perspektivní zkratkou, složitěji než na grafice. Levá ruka Panny Marie 

již nepůsobí tak elegantně. Panna Marie trůní na pomyslném stolci z mračen, její šat se 

okolo řasí, stejně tak i plášť vlající za zády. 

 

5.13 Alanus ab Insulis 

Autor: Benedikt Kern 

Signováno a datováno B. Kern 1757 

Technika: olejomalba na plátně 

Rozměry 370 x 313 cm 

 

Alanus ab Insulis pocházel pravděpodobně z Francie. Studoval v Paříži a Lille 

teologii a filozofii a stal se profesorem. Je autorem mariánského žaltáře a zakladatel 

růžencového bratrstva. 

                                                      
145SARTORIUS 1708, 2. 
146ROYT 1996,  76. 
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Alanus je zobrazován v rouchu dominikánského řádu.147 V pozadí stojí na mostě dvě 

postavy, pravděpodobně zachycující legendu z jeho života. Jednou, když si připravoval řeč 

o tajemství Nejsvětější Trojice, potkal u potoka chlapce, který se snažil přerušit tok potoka 

tím, že jej lžičkou přenášel do rybníčku. Alanus se pozastavil nad dětsky prostomyslným 

konáním, když mu chlapec stihnul odvětit, že on vodu přelije dříve, než Alanus stihne 

odkrýt tajemství. Alanus odhalil v jeho slovech andělovo sdělení a zanechal příprav. Stal 

se cisterciákem laikem, který choval ovce a věnoval se poezii a mystice.148 

Srovnáme-li námět [9] rozměrného plátna a mědirytinu [30], najdeme sedícího 

zadumaného Alanuse na kameni pod stromy, jak si podpírá hlavu a při sobě má pastýřskou 

hůl. U nohou se mu pasou ovce a za nimi se otevírá výhled do krajiny. Na plátně, na rozdíl 

od grafiky, spočívá Alanus při levé straně a levou rukou si podpírá skloněnou hlavu. 

Zdůrazněny jsou veliké oči. Pravou rukou gestikuluju směrem k divákovi. 

Plátno je jediným v křížové chodbě, které má jiné rozměry než všechny ostatní 

z řady. Plátno s výškou 370 cm je o 60 cm nižší než ostatní. A zároveň také širší. 

S různými gesty rukou a prstů na konci natažených paží se často setkáme v díle 

autorova bratra Antona Kerna. Můžeme se tedy domnívat, že konkrétní gesto přejal 

z některé jeho malby nebo kresby. Najdeme jej například na plátně Rozhodnutí o spáse 

lidstva u pravé ruky Ježíše Krista149, u napřažené pravé ruky Boha Otce na Obětování 

v chrámu150 nebo v Antonově kresbě podle malby Giovanni Battista Pittoniho Svatá rodina 

– Zastavení na cestě do Egypta.151 Další inspirace v malbě svého bratra a potažmo také 

Pittoniho, jehož dílem se Anton inspiroval a kopíroval ho, shledáme v kamenné váze 

stojící na podstavci nalevo a architekturou na ostrohu na druhé straně. Podobnou vázu 

s objímajícími se anděly maloval Anton Kern na jednom z protějškových obrazů 

s Ceresem a Venuší. Andílek napravo v pokrčení nohou vzpíná ruce k andělovi stojícímu 

vedle.152 Putti se objevují také na kresbě Antona Kerna Dva putti korunují anděla.153 Na 

pozadí je znázorněn některý z klášterů, ve kterém Alanus působil.  

Obraz jmenuje Pavel Preiss jako datované dílo Benedikta Kerna. V této souvislosti 

zmiňuje ještě jeden Benediktův obraz pro křížovou chodbu s datem 1777. Dále mu 

                                                      
147SCHÜTZ 1973, 66.  
148 ROYT 1996, 81. 
149 ZLATOHLÁVEK 2009, 146. 
150 ZLATOHLÁVEK 2009, 162. 
151 ZLATOHLÁVEK 2009, 306–307. 
152 ZLATOHLÁVEK 2009, 166–167. 
153 ZLATOHLÁVEK 2009, 238–239. 
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připisuje Obraz Stětí sv. Jana Křtitele v kostele.154 Obrazy v křížové chodbě jsem podrobně 

prostudovala, dataci 1777 jsem však nikde nenalezla. 

Obraz je bohužel poničen a plátno se napravo a v dolní části zvlnilo. Přesto se dá 

rozpoznat, že se jedná o velice kvalitní malbu. Je provedena do detailů, všimneme si 

například, jak je provedena srst, ovčí vlna pasoucích se zvířat, zbytky architektonického 

komplexu na skále, rostlinstvo nebo ptáci na nebi. Malba vypovídá o zdařilosti autora. Zde 

se Benedikt Kern představil jako zručný malíř, který kráčí v odkazu bratra Antona, jehož 

dílo měl k dispozici a staral se o něj. 

 

5.14 Svatá Juliana z Lutychu (1191/2–1258) 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Juliana z Lutychu se narodila okolo 1191/92 v Rettine u Lutychu. Vstoupila do 

kláštera augustiniánek Mont Cornillon v Lutychu (německy Kornelienberg), kde se roku 

1230 stala představenou. Prožila několik mystických vidění. Byla velmi přísná a pro 

nesouhlas řeholnic byla donucena k odchodu. Měla zjevení, které přispělo k zavedení 

svátku Božího Těla. Roku 1246 se poprvé slavil svátek v Lutychu, povolil jej papež Urban 

IV., který Julianu osobně znal ze svého předešlého působení jako arcijáhen. Spolu s Evou 

z Lutychu jsou považovány za zakladatelky svátku Božího Těla.155 Pomohla k prosazení 

monstrance. Její tvar vycházel z relikviáře se skleněnou skříňkou (ostensorium). Uvnitř se 

uchytí hostie na držátku ve tvaru srpku měsíce. Později poustevničila ve stopách Bernarda 

z Clairvaux ve Fosses, zemřela 5. dubna 1258. Pohřbena je v opatství Villers 

v Holandsku.156 

Juliana je znázorňována jako jeptiška augustiniánka nebo cisterciačka s knihou 

(řeholí) a ďáblem, s kostelem ve Fosses. Na svátek těla Páně se vztahují zobrazení před 

oltářem s kalichem, anděl na monstranci. Zobrazuje se také vidění svátosti oltářní společně 

s Evou z Lutychu.157 

Obraz líčí dějiny monstrance ve vztahu k Juliáně. [8]  Ústřední postavou obrazu je 

nepochybně svatá Juliana z Lutychu, která se klaní monstranci s hostií, jež přináší andělská 

                                                      
154 PREISS 1998, 25. 
155 MOLLE 1973, 227. 
156 ROYT 1996b  83. 
157 MOLLE 1973, 227. 
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bytost. Z těchto míst také přichází světlo a osvětluje scénu anděla držícího monstranci 

s tělem Krista v bílém hávu. Pod ním klečí Juliana z Lutychu, která se modlí sepjatými 

dlaněmi k monstranci. V pravém horním rohu se vznáší Svatá Trojice. Nahoře na oblaku je 

vyobrazen Bůh Otec s Ježíšem Kristem v červeném rouchu, který drží při svém levém 

boku dřevěný kříž. Od oblaku se dolů směrem k monstranci nese holubice ducha svatého. 

Světlo též dopadá na andělské hlavy, které přihlížejí zpod oblaku s klečícím andělem 

s monstrancí. Nalevo od scény Nejsvětější Trojice se vznáší ve vzduchu dva andělíčci, 

jeden pozoruje holubici, druhý shlíží dolů na Julianu oděnou v dominikánském rouchu. 

V levé části malby je vyobrazena další scéna, ve které rovněž vystupuje Juliana 

z Lutychu. Scéna je ohraničena architekturou. Zcela vlevo rámuje malbu sloup. Za jeho 

podstavcem se nad dvěma schody odehrává v navazující osvětlené místnosti další Juliánin 

příběh. Nachází se tam červený trůn s nebesy, na kterém sedí Urban IV. a před nimi klečí 

v řádovém rouchu Juliana a žádá o zavedení svátku Božího Těla. 

Julianu zaznamenal velice podobně J. A. Pink. [27] Na Julianou v pokleku před 

monstrancí nechybí vyobrazená Svatá Trojice na oblaku a nad několika stupni se 

uskutečňuje prosba u papeže. Předloha pro obraz je v tomto případě potvrzena v tomto 

grafickém listu.158 

 

5.15 Vidění sv. Luitgardy 

Připsáno Benediktu Kernovi.159 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Luitgarda se narodila roku 1182 v Tongern ve Vlámsku, navštěvovala klášterní školu 

a roku 1200 se stala členkou kláštera benediktinek. Z touhy po přísnějším životě přechází 

do konventu cisterciaček v Brabantsku, kde prožila celý zbytek života a také tam byla 

pochována. Neuměla francouzsky, před sestrami se stranila a chtěla žít jen v kontaktu 

s Ježíšem Kristem. Poté co oslepla, se proslavila svými viděními a radami. Umírá roku 

1246. 

                                                      
158 ROYT 1996b, 83 
159 SLAVÍČEK 2005, 617. 
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Zobrazována je především jako sestra cisterciáckého řádu během svého vidění, kdy 

Kristus spustí ruku z ramene kříže dolů ke klečící Luitgardě a obejme ji kolem krku. Jindy 

je také znázorňována s lilií a věnečkem z květin klečící před křížem.160 

Luitgarda klečí na skalce pod křížem. [10] Pravou rukou se dotýká kotníků Krista. 

Přiklání se ke kříži. Vzhlíží nahoru ke Kristu, který se k ní shýbá dolů a natahuje k ní ruku. 

Nad hlavou Luitgardy svítí zlatý kroužek svatozáře. Kristus byl přibit na tři hřeby a okolo 

pasu má bílou roušku. Kolem hlavy mu září zlatavé světlo vycházející z trnové koruny. 

V pravém dolním rohu sedí rovněž pod křížem dva andělíčci. Jeden z nich drží růžovou 

květinu a natahuje se k druhému. Nahoře vpravo se vznáší dvě okřídlené andělské hlavy. 

Celá scéna je diagonálně rozdělená dorůžova zbarvenými oblaky. V levém horním rohu 

sedí na oblacích další tři andělé a na pozadí se nachází tři okřídlené hlavy andělů. 

Podobně jako u obrazu Sv. Juliány z Lutychu v levé části obrazu stojí sloup na 

tmavém podstavci a dále v pozadí je pojatá zeď s iluzivními nikami. Podlaha je dlážděná. 

Vidění svaté Luitgardy se odehrává uvnitř klenutého chrámu či jiného prostoru. 

Diagonálně zleva doprava běží pás narůžovělých oblak, který jakoby odděluje pozemskou 

část výjevu od té nebeské. Světlo přichází seshora a zprava. Obraz má opšt grafickou 

předlohu. [28] 

Slavíček publikoval obraz jako dílo Benedikta Kerna.161 Signatura ani datace na 

obrazu nebyly nalezeny. Hlavu anděla sedícího u paty kříže a majícího přes nohy 

přehozený bílý šátek můžeme porovnat s hlavou dítěte na Obraze Panny Marie Pomocné 

z Krupky. Na obou jsou výrazné oči, malá ústa, baculaté tváře a krk. 

 

5.16 Blahoslavený Alberich z Citeaux (1109) 

Autor: Antonín Václav Lihm  

Signováno a datováno Pigni fecit Fr. Antonius Lihm, Ossec. Prof. A.D. 1758 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Alberik pochází z Francie a je označován za spoluzakladatele řádu cisterciáků. 

Odešel spolu se svatým Robertem do Molesme. Alberik spoluvytvářel nové předpisy 

týkající se oděvu, stravy a ručních prací cisterciáků. Na základě neshod odcházejí společně 

                                                      
160 LCI Band 7, 446–447 
161 Slavíček 2005, 617. 
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do Citeaux. Roku 1098 byl prohlášen převorem a roku 1099 po svatém Robertovi druhým 

opatem v Citeaux. Zavedl bílé řádové roucho. Nová řehole byla na jeho popud potvrzena 

papežem Paschalem II. roku 1100.162 

Alberich klečí v černém řádovém rouchu pod Pannou Marií, která se vznáší na 

růžovém obláčku. [11] V rukou drží bílé řádové roucho, které se spouští k Alberichovi a on 

jej přijímá do náruče a sklání k němu hlavu. Roucho pochází z nebarvené vlny (tzv. 

cucula). Bílou barvu vybrala podle legendy Panna Marie.163 Okolo Panny Marie létají 

andělíčci, kteří odnášejí černé roucho. Z Mariiny hlavy vychází světlo a ozařuje růžová 

oblaka, která se točí okolo její postavy, andělů i Albericha. 

Za touto scénou v prvním plánu je zachycen pohled do interiéru chrámu směrem 

k oltáři. Částečně vidíme menzu oltáře, na které stojí svícny se svícemi, část oltářního 

obrazu, sloup a podstavec sloupu na oltáři se zdobením a napravo patrnou sochou. 

Dlážděná podlaha ubíhá směrem k oltáři a je na ní zachycen také stín oblak. Po stranách 

autor zachytil ve stallách sedící bratry v bílých rouchách. Někteří z mnichů sedící 

v lavicích pozorují Pannu Marii. Alberich kleči nad stupínkem, který snad v chrámu 

odděluje chór od lodi kostela. Do chrámu současně přichází přirozené světlo, které 

osvětluje chór za scénou. V horní části scény jsou zachyceny okřídlené hlavy andělíčků, 

kteří rámují scénu spolu s bílými oblaky. 

S námětem přijímání bílého roucha Alberichem se setkáváme i na měděné plotně 

z Birkhartovy edice. [25] Opět Panna Marie podává shora z obláčku bílé roucho 

Alberichovi, který klečí na kolenou, otočený doprava, stejně jako na obraze. Rovněž tak 

vidíme nalevo v chórových lavicích světle oděné řeholníky. Tentýž výjev navrhnul Václav 

Vavřinec Reiner pro Birkharta v roce 1731.164 Ve sborníku 800 let kláštera v Oseku byla 

vyslovena domněnka, zda malba není jen pozdější přemalbou staršího, snad Reinerova, 

obrazu.165 Obraz je vpravo dole signován Pingi fecit fr. Antonius Lihm Ossec. Prof. 

a datován A. D. 1758. 

 

5.17 Opat Gero 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

                                                      
162 ROYT 1996, 77. 
163 ROYT 1996, 77. 
164 ROYT 1996, 77. 
165 ROYT 1996, 77. 
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Cisterciácký opat Ero nebo také Gero žil ve španělském klášteře Armentaria. Jednou 

se mu stala obdivuhodná příhoda. Opat Ero odešel z kláštera rozjímat do lesa. Meditoval 

nad 89. žalmem Tausend Jahr sind für deinen Augen/wie der Tag/der gestern fürüber 

gangen ist,166v českém překladu „Tisíc let je u tebe jako den včerejší“167. Snažil se 

poměřovat věčnost s jedním dnem na zemi. V lese následoval zpívajícího ptáčka stále 

hlouběji, až konečně mohl usednout, protože ptáček zůstal zpívat na větvi a nepoletoval 

dál. Ero poslouchal ptačí zpěv celkem dvě stě let. Ero si však postěžoval, že milé 

prozpěvování mohlo trvat déle. Vstal tedy a vracel se zpátky ke svému klášteru v domnění, 

že odešel jen na malou chvíli a zúčastní se obvyklé bohoslužby. Když se blížil ke 

klášterním budovám, přepadlo ho zděšení. Vypadaly zcela jinak, než když je před chvílí 

opouštěl. Na bráně kláštera se ohlásit jako představený, jenž se vrací z procházky domů. 

Jeho příhodu mu však mniši nechtěli uvěřit. Až si někteří z přítomných vzpomněli na 

příběh z dějin kláštera. Před dvěma sty lety se ztratil opat kláštera. Z tváře muže vycházeli 

paprsky a řeholníci si uvědomili, že to musí být opat Ero.168 Příběh o změně kláštera byl 

možností, jak vyjádřit novou barokní podobu kláštera. Birkhartova předloha je v řadě další 

předlohou pro olejomalbu v klášterním ambitu. [29] Opat Ero klečí v lese se sepjatýma 

rukama, otáčí oči za ptáčkem, který sedí na větvi stromu nad ním, a poslouchá jej. U nohou 

leží odložena opatská berla. Na levé straně jsou zachyceny prohnuté kmeny stromů. 

V průhledu v pozadí se rozkládá klášterní kostel. Na Birkhartově předloze byl zachycen 

středověký klášter v Plasích, na olejomalbě se stkví ve své kráse část barokního oseckého 

areálu.169 [15] Opat Ero s podobou oseckého kláštera před přestavbou z doby okolo roku 

1690 se nachází na grafickém listě v knize Augustina Sartoria Verteutsches Cistercium Bis 

tertium [31] z roku 1708. Částečné barokní úpravy jsou patrny na mladším listě z roku 

1708 s relikviářem svatého Jana Křtitele.170  

Předlohou pro obraz byla nepochybně rytina J. A. Pinka vydaná Birkhartem.  

 

5.18 Sv. Štěpán Harding (1059–1134) 

Autor: Antonín Václav Lihm  

Signováno a datováno Pigni fecit Fr. Antonius Lihm, Oss. Prof. A.D. 1758 

                                                      
166 SARTORIUS 1708, 105. 
167 ROYT 1996,  80–81. 
168 Sartorius 1708, 105–106. 
169 Royt 1996, 81. 
170 FEUERBACH 2009,  39. 
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Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Štěpán Harding pochází z Anglie, z Merriot v hrabství Dorsetshire. Do kláštera 

vstoupil v Sherborne. Studoval v Irsku, v Paříži a v Římě teologii. Z Říma odešel do 

Molesme. Se svatým Robertem se vydává do Citeaux a tam se stal v roce 1109 třetím 

opatem v řadě od založení kláštera. Podílel se také na prvních pravidlech cisterciáckého 

života a napsal tzv. Listinu lásky, Chartu charitatum. Tu stvrdil papež Kalixtus II. Vyřadil 

z chrámového prostoru bohatě zdobené liturgické oděvy a předměty. Známé jsou také jeho 

teologické počiny, kdy pozměnil latinský překlad bible a zjednodušil liturgické texty 

bohoslužby. Na konci života přišel o zrak a zřekl se hodnosti opata a krátce na to umírá. 

V roce 1623 byl prohlášen za svatého. 

Na obraze je zachycena mystická scéna, kdy svatý Štěpán Harding obdrží od Panny 

Marie bílý škapulíř jako součást cisterciáckého roucha]  V období baroka je také 

znázorňován s knihou řádových pravidel. V Oseku je Štěpán Harding také zachycen na 

dřevěném reliéfu v kostele a na nástěnné malbě od Jana Petra Molitora v kapitulní síni. 

Štěpána vyobrazuje při aktu odevzdání Charty charitatum papeži Kalixtovi II. 

Na levé straně obrazu je zachycen stojící Štěpán Harding, otočený doprava vztahuje 

ruce k bílému škapulíři, který mu spouští shora Panna Marie. Levou nohu má 

předkročenou. U ní mu leží opatská berla. Panna Marie zaujímá podobné gesto jako ta 

u svatého Albericha. Pravou ruku má pokrčenou při tělu a levou natahuje dolů směrem ke 

světci. Oběma pažemi drží textilii. Z její hlavy vyzařuje světlo, které dopadá na okolní 

dění, kdy andělé vznášející se okolo oblak, na kterých spočívá Panna Marie, jsou také 

účastni předávání škapulíře. Na měděné plotně z cyklu patronů řádu je pojata kompozice 

opačně. Štěpán klečí na levé straně, Pana Marie k němu přichází zprava. Opatská berle leží 

ve stejném místě v dolní části.171 

 

5.19 Blahoslavený Konrád z Urlachu (1177/80–1227)  

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

                                                      
171 ROYT 1996b 77. 
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Konrád pocházel ze šlechtické rodiny, otec byl hrabě z Urlachu. Členem cisterciácké 

komunity se stal roku 1199 v klášteře Villers v Brabantsku, kde o deset let později stanul 

v jeho čele. Přestaveným kláštera byl jmenován i v Clairvaux a v Citeaux. Papežem 

Honoriem byl ustanoven biskupem a kardinálem. Nepřijal papežský stolec, nýbrž působil 

jako papežský legát ve Francii a Německu. Snažil se potlačit sektu albigenských 

a podporoval třetí křížovou výpravu. Sepsal několik klášterních a církevních reforem. 

Na plátně s blahoslaveným Konrádem se nám otevírá pohled do temné místnosti, 

klášterní cely. [14]  Je noc a v okně zcela nahoře vlevo svítí na nebi úplněk, právě odhalen 

mraky. Konrád sedí za stolem v mnišské kutně a hledí do otevřené knihy. Na stole leží 

odložený kardinálský klobouk se střapci a u něj je opřená berla s dvojitým křížem. 

Odkazují na jeho funkci. Na desce stolu je zachyceno zátiší s kloboukem, kalamářem, u něj 

ležícím perem a svazkem knih. Konrád sepisuje jedno ze svých teologických děl. Do knihy 

mu svítí plaménky, které hoří na prstech levé ruky. Konrád je zaznamenán i na mědirytině 

od Birkharta. Opět se olejomalba v mnoha momentech shoduje s vyrytou scénou. Konrád 

sedí nalevo na židli, otočen vpravo na knihu položenou na stole. Prsty na levé ruce mu 

světélkují. Pravou ruku má svěšenou dolů a drží v ní pero, přemýšlí nad dalšími řádky. Na 

stole najdeme nádobku na inkoust i klobouk se střapci. Pozadí tvoří vlnící se draperie, 

sloup a dveře. Malíř přinesl svoji invenci v přiblížení atmosféry pomocí výhledu do 

temnoty s lunou a rovněž v zátiší v levém dolním rohu obrazu, kde se na malé židli 

s polstrovaným sedátkem rozevírá kniha.172 

 

5.20 Evžen III. 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Evžen III. vstoupil do cisterciáckého řádu v klášteře v Clairvaux, byl žákem svatého 

Bernarda z Clairvaux. Později se stal prvním papežem pocházejícím z cisterciáckého řádu, 

ve funkci od roku 1145. Podporoval druhou křížovou výpravu a uzavřel mír v Římě roku 

1152. Zemřel v roce 1153 a je pohřben v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Po smrti byl 

blahořečen. 

Vyobrazován bývá v řádovém rouchu cisterciáckého nebo benediktinského řádu 

s tiárou, knihou a papežskou berlou se třemi příčnými břevny. Nad hlavou se mu vznášejí 

                                                      
172 ROYT 1996,  79. 
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dvě holubice. Svatý Bernard předává Evženovi svůj spis De Consideratione. Stojí v pozadí 

za papežem s dalšími dvěma bratry. Papež stojí na podestě s červeným kobercem před 

sloupovou architekturou. [13] Postavy jsou modelovány příliš toporně a didakticky. Scéna 

působí těžce, jako ilustrace knihy. Na popisku obrazu je uvedeno datum 1656. Obraz 

zřejmě patří do skupiny nejranějších děl, která pro chodbu vznikla snad z rukou řeholních 

bratrů Jana a Pavla, jak uvádí Royt.173 

 

5.21 Svatý Vilém z Bourges volil zemřít na dlažbě před kostelem 1209 

Technika: Olejomalba na plátně 

Rozměry: 430 cm x 247 cm 

 

Svatý Vilém Akvitánský pocházel z Francie, byl knížetem Akvitánie a hrabětem 

z Toulouse. Založil benediktinský klášter v Gellone, kde žil a zemřel v roce 812. Prohlášen 

za svatého byl v roce 1066. 

Vilém z Bourges byl mnichem cisterciáckého řádu v klášteře v Grandmont 

a Pontigny. V roce 1084 se stal představeným kláštera v Fontain–Jean v Sens. Zvolen za 

arcibiskupa v Bourges byl v roce 1200. Vedl ozbrojenou křížovou výpravu proti 

albigenským. Umírá v roce 1209. Znázorňován je jako biskup v cisterciáckém rouchu 

a rovněž při scénách vymítání ďábla, což vysvětluje děj v pozadí na malbě v ambitové 

chodbě.174 Vyobrazován je jako mnich s palliem, přál si zemřít ve společnosti svých 

bratří.175 Tak ho zobrazil malíř obklopeného řeholníky. 

Svatého Viléma z Bourges zachytil v Oseku také Václav Vavřinec Reiner. Na 

chórových lavicích v kostele se nacházejí oválné portréty svatého Viléma, svatého 

Roberta, blahoslaveného Evžena a blahoslaveného Konráda.176  

Osudy Viléma Akvitánského se od 16. století spojují se svatým Vilémem z Maleval. 

Žil asketickým životem jako poustevník. Založil řád vilémitů. Na rytině od Birkharta je 

zachycen naprosto totožně jako na malbě v křížové chodbě. Vilém leží na zádech na 

podlaze. Hlavu zvedá ke spolubratřím, kteří se k němu sklánějí zleva. [16] Napravo 

u hlavy leží knížecí čepice a pallium. Vilém se po návratu ze Svaté země vzdal vlády. 

                                                      
173 ROYT 1996, 78.  
174 SCHÜTZ 1973b,  606. 
175 800 let, katalog 80 
176 Preiss Reiner 89, obr. 37 
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V pozadí rytiny je zachyceno přivolání a vymítání ďábla v Maleval. Stejné uskupení 

řeholníků vidíme i na malbě. Jen z nich drží v ruce biskupskou mitru.177 

 

                                                      
177 800 let 78 
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III Závěr 

Popisem výtvarných děl v oseckém klášteře jsme získali větší představu o malbách 

samotných, i o jejich možných autorech. Po prostudování obrazů je jasné, že v křížové 

chodbě oseckého kláštera působilo několik umělců, mezi jednotlivými malbami zřetelně 

shledáváme stylové rozdíly. Také je jasné, že obrazy nevznikaly ve stejné době. Část 

obrazů vznikla před rokem 1700 a druhá část v druhé polovině 18. století. Datace jsou 

známé z let padesátých 18. století, ale nedatované malby mohly být vytvořeny i v jiné 

době. Nejkvalitnější dílo z celé křížové chodby ztvárňuje Alanuse ab Insulis a je datováno 

1757 a signováno Benediktem Kernem. O životě i díle Benedikta Kerna je z popisovaných 

umělců nejvíce dochovaných a dostupných informací. Kráčel ve stopách svého sbratra, 

významného barokního malíře, Antona Kerna. Dostal od něj školení a schraňoval a 

uchovával jeho dílo. Pomohl k vydání jeho životopisu Janu Quirinu Jahnovi. Vztah 

Benedikta a Antona byl pro jejich život i dílo velice důležitý. Bernard si jistě od Antona 

vypůjčil některé detaily jeho tvorby, jak se můžeme přesvědčit i na zmíněném obraze. 

Dekorativní prvky v podobě kamenných sošek na zdobeném postavci, zde s dvěma anděly, 

najdeme i v díle Antona Kerna a také jeho učitele Pittoniho. Podobně tak i architekturu 

polovičaté stavby v pozadí na kopci. 

Cyklus maleb se scénami ze života svatého Bernarda byl malován patrně jedním 

umělcem, s největší pravděpodobností cisterciákem Gerardem Angermayerem. Gerard 

Angermayer se výtvarně realizoval i v cisterciáckém klášteře v Sedleci u Kutné Hory. Jako 

následovník Leopolda Willmanna, ovšem zdaleka nedosahující jeho kvalit, kopíroval jeho 

díla. Jeho plátna v Oseku nejsou dnes jasně čitelná a potřebovala by zásah restaurátora, 

který by snad odhalil i další rysy Angermayerovy tvorby. Ale i zde bychom mohli najít 

některé podobnosti s dílem Antona Kerna. Vilém z Akvitánie na obraze Obrácení vévody, 

ležící v údivu na zemi se značně podobá chlapci z oválného obrazu Podzim a zima. 

Postavy na malbách s papežem Evženem III., svatým Vilémem a Konrádem z Clairvaux 

působí strnuleji než na ostatních obrazech. Obzvláště mám takový pocit u obrazu 

s Evženem III., který je pojatý didakticky, jakoby ilustrace. Pojetí zachycení legendy o 

světélkujících prstech opata Konráda můžeme srovnat s obrazem opata Era, oba dva muži 

mají velice podobné obličeje. Na vyobrazení svatého Albericha, Roberta, Štěpána, ale i 

svaté Juliany, svatého Bernarda čtoucího své Homílie a uctívajícího Bohorodičku je Marie 

odděna do velice podobných šatů. 
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Setkáváme se rovněž s náměty ze života svatého Bernarda, které však maloval někdo 

jiný než Gerard Angermayer. Do všech těchto obrazů přichází božské světlo shora, od 

hlavy Panny Marie, od holubice Ducha svatého či od Nejsvětější Trojice. Scény jsou 

komponovány vždy ještě se související scénou na pozadí. Na obraze svaté Juliany 

z Lutychu autor naprosto zdařile zobrazil kontrast světla a stínu. Prostor je zde pomocí 

světla modelován a scéna působí velice plasticky. Záře vychází i z hostie v montranci a 

padá Julianě přímo do obličeje, zatím co anděl, který monstranci nese, je na straně diváka 

zahalen do stínu. Tímto pojetím se jmenované malby liší od ostatních. Na třech z nich lze 

najít signaturu Antonína Václava Lihma. Lihm byl stejně jako Angermayer člen 

cisterciáckého řádu. 

Tématicky se cyklus obrazů zaobírá významnými cisterciáckými světci. Zda byl 

cyklus navržen postupně v několika etapách nebo jeho idea vznikla pro celou chodbu 

najednou, není jasné. Je průkazné, že předlohy maleb pochází z grafických předloh. 

Z knihy Cistercium bis tertium od Augustina Sartoria, z cyklu sedmnácti měněných ploten 

v edici A. Bickhardta a dalších. 

  



48 
 

IV Obrazová příloha 

 
Obrázek 1Stětí svatého Jana Křtitele, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Osek. Foto: Archiv autorky  

 

 
Obrázek 2 Svatý Prokop, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Osek. Foto: Archiv autorky 

 

 

 



49 
 

 
Obrázek 3Svatý Bernard z Clairvaux prosí za Boží lid, křížová chodba, klášter Osek. Foto: archiv 
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