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1. ÚVODEM 
 

 
Benediktini – nejstarší řád katolické církve neoddělitelně provází vývoj české 

společnosti od desátého století do současnosti a často přímo spoluvytváří české 

dějiny. Přínos řádu pro různé oblasti duchovního vývoje českých zemí a jejich 

obyvatel je pochopitelně různý, nezpochybnitelný je ovšem jeho vliv v oblasti umění, 

výtvarného pak zejména. Samozřejmě se působnost benediktinského řádu na české 

dějiny mění i v průběhu času, byla období, kdy dramaticky klesá a naopak epochy, 

kdy se řád a jeho jednotlivé kláštery stávají středisky duchovního a kulturního ţivota 

a mnohé podněty vysílají do blízkého i vzdáleného okolí. 

Podívat se z určitého úhlu na kulturní a historický přínos benediktinů v určité 

umělecké oblasti (výtvarné umění) určité důleţité epochy českých dějin (doba 

baroka) si předsevzal za úkol autor předkládané práce. Kulturní a historický přínos 

benediktinů pro české výtvarné umění doby baroka se autor dále pokusí obohatit o 

podání řádových dějin ve zkoumaných uměleckých realizacích. Myšlenkové vzepětí 

doby baroka bude dokumentováno na výtvarných dílech z prostředí benediktinů a 

ikonografickém programu jejich kostelů a klášterů. Kaţdý řád se samozřejmě 

vymezoval vlastní spiritualitou a cílem naší práce bude popsat pohled na vlastní 

dějiny v uměleckých realizacích českých a částečně rakouských benediktinů. 

Práce je rozdělena do osmi kapitol (včetně úvodu a závěru), přičemţ charakter 

zkoumaného materiálu si vyţádal rozdělení některých kapitol do menších podkapitol. 

Po úvodu následuje přehled základní literatury, rozdělený do tří částí. Vlastní těţiště 

práce obsahují kapitoly třetí (devoční grafika) a čtvrtá (jednotlivá opatství). Ve čtvrté 

kapitole jsou standartně pojata opatství Sv. Jana pod Skalou, sv. Prokopa na 

Sázavě, opatství Panny Marie, sv. Benedikta a sv. Wolfganga v Kladrubech a 

břevnovsko-broumovské archisterium. V případě Emauzského opatství je, vzhledem 

k jeho svébytnosti a specifičnosti (příchod montserratských benediktinů, beuronská 

přestavba), přehled pramenů a literatury k tomuto opatství uveden přímo 

v podkapitole 4. 5. a nikoliv v kapitole druhé, kde je uvedena základní literatura. 

Z obdobných důvodů (sepětí Emauz a vídeňského Montserratu) je podkapitola 

týkající se právě Montserratu včleněna do čtvrté kapitoly a nikoliv regionálně logicky 

do kapitoly sedmé. 

Charakter „benediktinského vývoje“ v 18. století přímo „donutil“ autora 

k zařazení páté kapitoly, v níţ se pojednává o benediktinském dějepisectví 
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uvedeného období. Spíše jako zajímavost je třeba chápat kapitolu šestou, dotýkající 

se ikonografie ţenských benediktinských klášterů. 

Studijní a pracovní pobyt v Rakousku a moţnost poznání některých rakouských 

klášterů, muzeí a archivů vyuţil autor jak při vlastním studiu českých řádových 

projevů (zejména u devoční grafiky) tak v pokusu o popis specifik výtvarného 

pojímání řádových dějin ve vybraných klášterech v Rakousku (Melk, Seitenstetten, 

Göttweig, Schottenstift), coţ tvoří obsah kapitoly sedmé. Kapitolou osmou je 

závěrečné shrnutí. Podstatnou součástí předkládané práce a jakýmsi druhým 

těţištěm je obrazová příloha, obsahující, pokud to bylo jen trochu moţné, ilustrační 

doklady ke zmiňovaným dílům. 

Děkuji svému vedoucímu doktorské práce prof. PhDr. Ing. Janu Roytovi, Ph.D. 

za odborné a metodické vedení, cenné rady a připomínky a zvláště za jeho značnou 

trpělivost. 

Dále děkuji za zpřístupnění archivu benediktinského arciopatství v Břevnově 

Mgr. Jitce Křečkové, 

za zpřístupnění grafické sbírky arciopatství sv. Petra v Salcburku převoru Dr. 

theol., Pal. Arch. Dipl. P. Korbinianu Birnbacherovi OSB, 

za zpřístupnění grafické sbírky opatství Göttweig + opatu Dr. Clemensu 

Lashoferovi OSB, 

za zpřístupnění grafické sbírky Volkskundemuseum ve Vídni její vedoucí  

Mag. phil. Noře Witzmannové, 

za zpřístupnění archivu benediktinského opatství Schottenstift ve Vídni a za 

cenné odborné přípomnínky Dr. Martinu Czerninovi, 

za konzultaci k odborné literatuře Mag. Michaelu Grünvaldowi a Prof.  

 P. Dr. Gregoru Lechnerovi OSB z Göttweigu a 

za pomoc při překladech z latiny, za technickou pomoc při přepisu práce a za 

podnětné připomínky panu Ondřeji Koupilovi, Leopoldu Ettenauerovi, a svému otci 

PhDr. Milanu Zítkovi, CSc. 
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2. LITERATURA 

 

Oblast střední Evropy, kde se nacházejí země koruny české, byla územím 

výrazně ovlivňovaným českým, německým a také ţidovským etnikem. V době baroka 

se v benediktinských klášterech v Čechách a na Moravě hovořilo česky i německy. 

Znalost němčiny umoţňovala českému prostředí ţivé kontakty s celou katolickou 

německy mluvící oblastí Evropy. Charakteristickým příkladem můţe být benediktin P. 

Magnoald Ziegelbauer z kláštera Zwiefalten v dnešní spolkové zemi Bádensko-

Würtenbersko, který působil zejména v dolnorakouském Göttweigu a později ve 

Vídni, odkud přišel na pozvání opata Benno Löbla do Břevnova, aby spolupracoval 

při přípravě předpokládané benediktinské akademie, a kdyţ z tohoto plánu sešlo, 

sepsal dějin břevnovského kláštera, které posléze vydal v Kolíně nad Rýnem.1 Celou 

oblast pobytu a působení P. Magnoalda lze nejlépe studovat na mapě Germania 

benedictina z roku 1732, kde jsou uvedeny všechny benediktinské kláštery.2 Tehdejší 

Germania je barevně rozlišená do 11 oblastí: 1. Belgie, 2. Dolní a Horní Porýní, 

Hessensko, Lotrinsko a Alsasko, 3. Westfálsko, 4. Dolní Sasko, 5. Thüringen a Horní 

Sasko, 6. Franken, 7. Würtenbersko, 8. Švýcarsko, 9. Bavorsko a Salcbursko,3 10. 

Čechy, Morava, Luţice a Slezsko, 11. Horní a Dolní Rakousko, Štýrsko, Korutany a 

Tyrolsko. Na okraji mapy, ale jiţ bez barevného odlišení zemí jsou uvedeny polské 

kláštery a maďarská Pannonhalma. Zajímavé je jistě uvést středoevropská města 

s více neţ dvěma benediktinskými kláštery. Jsou to: Liege (S. Iacobi, S. Laurentii, 

Beata Maria de Pace) v Belgii, Mety (S. Arnulphi, S. Clementi, S. Vincenti, S. 

Sÿmphoriani) ve Francii, Kolín nad Rýnem (S. Panthaleon, S. Martini, S. S. 

Machabaeoni, S. Agathae, S. Mauritii) a Řezno (S. Emeram, S. Jakob ad Scotos, 

Priflinga – Prüfening) v Německu a konečně Praha (S. Nicolai, Emauz, S. Georgii, 

Brzevnovium) v Čechách. Praha je tedy hned na třetím místě za Kolínem nad Rýnem 

a Mety. Opatství Prüfening u Řezna a Břevnov u Prahy je třeba přičíst k uvedeným 

městům, neboť se nacházela skutečně nedaleko hradeb a dnes tyto bývalé obce 

                                                 
1
 Epitome historica regii, liberi, exempti, in regno Bohemiae antiquissimi, celeberrimi et amplissimi 

monasterii Brzevnoviensis etc., 1740. 
2
 Mapa. Germania benedictina qvac in illa sunt, Monasteria Ord. S. Benedicti monstrans exacte ita 

delienata per P.R.C.P.W.C. B.S. excusa studio et fumtibus Homannianorum Heredum. Norib. A. 
MDCCXXXII. Historická knihovna břevnovského archisteria. 
3
 Salcbursko mělo v baroku kulturně blíţe k Bavorsku, k Rakousku patří aţ od roku 1806. Tak 

například rušení klášterů a zákaz poutí za Josefa II. účinné i v Čechách se salcburského 
arcibiskupství vůbec nedotklo.  
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tvoří městské čtvrti. Ale proto je také Praha aţ na třetím místě za Mety, protoţe 

v Metách se všechna čtyři benediktinská opatství nacházela uvnitř historických 

hradeb města. 

Další přehlednou pomůckou pro benediktinská studia je Compendium 

benedictinum, které lexikálním způsobem dokumentuje benediktinské kláštery 

v německy mluvících zemích.4 Tuto práci sepsal a v Praze roku 1736 vydal notář 

Schentz von Schemmerberg. Jedná se o seznam s krátkým sepsáním historie 

kaţdého jednotlivého benediktinského kláštera na území dnešního Německa, 

Rakouska, Švýcarska, Čech, Alsaska-Lotrinska, polského Slezska a italského jiţního 

Tyrolska. Skutečnost, ţe Čechy jsou v době baroka samozřejmou součástí 

Germánie, dosvědčuje mimo jiné náhrobní deska opata Peňalosy v praţských 

Emauzích, na které je zemřelý oslavován jako propagátor montserratských 

benediktinů in Germania.5 Je ostatně vcelku obecně přijímáno, ţe v době baroka byl 

silný zemský patriotismus a dělení podle národnostního kriteria se vyvinulo aţ 

v průběhu 19. století. Samotní členové klášterů se vţdy dělili podle zemského 

původu na Čechy, Moravany, Bavory, Korutance, Vestfálce atp. Výše uvedený 

seznam, který vypočítává 218 benediktinských klášterů v tehdejší Germánii a 

sestavený v Praze, současně poukazuje na skutečnost, ţe v průběhu druhé poloviny 

17. a v 18. století nastala mimořádně příznivá doba k obnově starých středověkých 

monastackých sídel. Většina řádových kostelů byla přestavěna anebo alespoň nově 

                                                 
4
 Schentz von Schemmerberg, Compendium benedictinum, oder Ganz kurzer Begrieff deren an noch 

in dem Deutschlande florirenden Benedictinerabteyen / Prioraten / und Probsteyen / utriusque fexus. 
Alt-Stadt Prag 1736. 
Císařský a říšský imatrikulovaný notář Schentz věnoval svůj soupis benediktinských klášterů opatu 
Otomaru Zinkemu, věčnému vizitátorovi českých a moravských benediktinů. Na konci soupisu 
vypočítává Schentz, ţe klášterů je v Rakousku 28, na dolním Rýnu 47, na horním Rýnu 8, ve Švábsku 
30, v Bavorsku 37, ve Frankách 11, ve Vestfálsku 16, v Dolním Sasku 10, v Čechách 12 a konečně 
v republice Švýcarsko 17, tj. dohromady celkem 218 opatství, převorství a proboštství. 
5
 Jednou z mála barokních dochovaných památek emauzského kostela je v podlaze presbytáře 

náhrobní deska s montserratským znakem opatství Na Slovanech a tímto nápisem: HIC IACET 
RDSSM P. MAG: F. BENEDICTVS DE PENALOSSA Y MONDRAGON MONAST: Bae. Mae. VIRG. 
DE MONSERRATO NEO PRAG IN EMAVS ET VIENNEN ABBAS PRIMVS IN GERMANIA 
REFORMATIONIS DE MONTSERRATO SVB REGVLA S. BENEDICTI PROPAGATOR S. C. M. 
CONSILIARIVS CONCIONATOR AVLICVS ET RECIAE CAPELLAE BOHEMIAE PERPETVVS 
CAPELLANVS, nápis pokračuje na okraji náhrobní desky: DECESSIT TERTIO IDVS AVGVSTI ANNO 
SALVTIS 1646 ANNVM VITAE AGENS 66 RELICTO SVI DESIDEIO SICVT  CAETERIS ITA 
RELIGIOSIS MAXIME QVI HOC GRATITVDINIS MONVMENTVM AD PERPETVAM MEMORIAM 
POSVERVNT. Další dvě hrobky se nacházejí před novým obětním stolem. Prvá slouţila dobrodincům 
a druhá mnichům kláštera. První má nápis: PRO BENE FACTORIBVS NOSTRIS. ANNO DOMINI 
1675 HIR RVHET AVCH DER HOCH VND WOHL GEBOHRNE HR: HR. IOAN WENCES. FREV. 
HERR VON WALDECK ZV MONTFORTAE T: A: 63 OBYT 30. APRILIS. A: 1713. Druhá náhrobní 
deska nese pouze nápis: CRIPTA FRATRVM. Peňalosa je zde označen jako propagátor 
montserratských benediktinů v Germanii, byť působil pouze v Praze a ve Vídni.  
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zařízena takovou bohatostí a rozmanitostí forem, ţe lze plným právem hovořit o 

novém věku monasticismu. Doba baroka však v sobě nesla také nový moment 

nerespektování původních středověkých předpisů, coţ předznamenávalo osvícenství 

a pozdější úpadek. Markantní je tento fakt např. u cisterciáků, kdyţ se různým 

způsobem snaţili ke svým kostelům „propašovat“ řádovou kapitulou zakázané věţe. 

V případě břevnovských benediktinů je znám výrok opata Štěpána Rautenstraucha o 

barokní figurální hudbě v chrámech, kterou přirovnával k večerním spektáklům 

v divadle a nabádal mnichy, aby se vraceli k doprovodu mší chorálním zpěvem, jak je 

tomu v hodinkách.6  Zdali Rautenstrauch se svými námitkami uspěl, není známo, ale 

strahovský knihovník Dlabač o několik let později v lexikonu Čech u hesla Břevnov 

zajímavě poznamenal, ţe z tohoto kláštera vyšlo několik mnichů vzdělaných 

v hudbě.7 Všechny mnišské řády se v 17. a 18. století intenzivně podílely na 

formování barokní kultury a není příliš důleţité, zdali se jednalo o benediktiny či 

cisterciáky. U obou řádů nalézáme shodné prvky barokní zboţnosti. Dobové módě 

vše nově uspořádat se v baroku nevyhnul ani nikdy nereformovaný řád kartuziánů 

(honosná výstavba Valdštejnovy Kartouzy u Jičína). Dalším příkladem byla kartouza  

Mauerbach u Vídně, kterou roku 1665 navštívil císařský knihovník Petrus Lambecius 

a o tamějších budovách kláštera si poznamenal mehr kaiserlichen Palastes würdig 

sie als der Wohnung der Mönche.8 A to nebylo zdaleka vše – jiţ roku 1670 povýšil 

císař Leopold přes protesty generální kapituly převory dolnorakouských 

kartuziánských klášterů do stavu prelátů.9 Je tedy patrno, ţe baroko bylo zcela 

svébytné a s řádovými předpisy ze středověku si poradilo po svém. Jedná se o 

období, které se zaměřilo jak na tradiční zboţnost, tak také nově na člověka. 

 

 

2. 1. Barokní literatura  

 

 

Ze středověké literatury, která ovlivňovala benediktinskou ikonografii v Čechách, 

byly pravděpodobně nejdůleţitější Tractatus mystici sepsané dominikánem Koldou 

                                                 
6
 Na tento fakt upozornil doktoranda muzikolog pan Rudolf Klinkhammer z Kolína nad Rýnem. 

7
 Dlabač B. J., Krátké vypsání Českého Království, pro pouze českou školní mládeţ, Praha 1818,  

s. 494. 
8
 Huber Astrid M., Die Kartause Mauerbach, Wien 2005, s. 10. 

9
 Do stavu prelátů byli roku 1670 povýšeni převoři dolnorakouských kartouz Mauerbach, Aggsbach a 

Gamming. 
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(zemřel 1323). Sestra krále Václava II. a dcera Přemysla Otakara II. Kunhuta, po 

ţivotním údobí poznamenaném mnoha útrapami, se stala abatyší svatojiřského 

kláštera na Praţském hradě a stále více se utíkala k pokorné úctě ke Kristovu utrpení 

a k bolestné Panně Marii. Vzdělaná abatyše dala Koldovi podnět k napsání třech 

skladeb, které tvoří literární obsah tzv. Pasionálu abatyše Kunhuty. První traktát je 

parabolou O statečném rytíři Jeţíši Kristu, který osvobozuje svou snoubenku – 

lidskou duši z moci nepřítele – ďábla. Druhou částí je mariánský plankt – Pláč Panny 

Marie, označený jako dvě kázání, jedno velkopáteční, druhé velikonoční. Třetí část 

tvoří opět traktát, tentokrát O nebeských příbytcích, který myšlenkově navazuje na 

Nebeskou hierarchii Dionysia Areopagity. S úctou k umučení Pána Jeţíše se 

setkáváme ve všech benediktinských klášterech. Například většina barokních kalichů 

má jako výzdobu na emailových destičkách pašijová témata. Naproti tomu u kalichů 

jezuitské provenience se setkáváme s příběhy ze ţivota nejvýznamnějších světců, 

kterými byli sv. Ignác a sv. František Xaverský. U benediktinů se pašijová témata 

postupně stala vlastním řádovým programem, který se objevuje jak v ikonografické 

výzdobě, tak v literatuře. V barokním období to bylo především broumovské oficium 

k sv. Kříţi, které bylo postupně zaváděno ve všech osmi konventech české 

kongregace.10 Uvedené Koldovo dílo se ovšem omezuje pouze na jediné ţenské 

v baroku působící opatství u sv. Jiří, kde byla středověká tradice zřejmě nejţivější. 

Samotný pojem barokní literatura s důrazem na náboţenskou citovost pouţil 

poprvé švýcarský historik umění Heinrich Wölfflin (1864 – 1945). Jako stoupenec 

estetického psychologismu definoval ve své knize Renaissance und Barock (1888) 

rozdíl mezi renesancí a barokem právě jako rozdíl mezi převahou jasného nazírání a 

dominantní úlohou citovosti. Jako příkladu uţil dvojici děl velkých italských básníků: 

Ariostova rytířského eposu Zuřivý Roland (1532) a neklidné citovosti Tassova 

hrdinského eposu Nebeský Jeruzalém (1575). Emocionalita se Wölffllinovi jevila jako 

dominantní a sama citovost byla konec konců pro barokní umění příznačná jiţ 

z názvů a dedikací literatury 17. a 18. století. U benediktinů středoevropské oblasti 

bylo zvykem, ţe svá díla často věnovali vladařům. Lze to především chápat jako 

snahu zalíbit se a dosáhnout určitých výhod pro vlastní osobu nebo celé opatství. 

Poměrně velká část dopisů představených jednotlivých klášterů se týkala 

                                                 
10

 Připomeňme tradici pašijových témat u bavorských benediktinů, kde ettalský benediktin P. 
Ferdinand Rosner (1703-1778) přepracoval pašijové hry z Oberammergau do podoby barokního 
divadla (Pasio nova), které je dodnes v ţivé oblibě, hraje se kaţdý desátý rok, naposledy 2010. 
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nejrůznějších ţádostí o finanční příspěvek či daňovou úlevu. V knize 

Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (1915) Wölfflin rozdíl mezi renesancí a barokem 

konkretizoval sérií protikladných znaků: lineárnost – malebnost, plošnost – hloubka, 

uzavřená forma – otevřená forma, rozmanitost detailů – jednotnost celku, absolutní 

jasnost předmětnosti – relativní jasnost předmětnosti. Pro studium ikonografických 

cyklů je nejzajímavější protiklad rozmanitosti detailů a jednotnosti celku. Výzdobu 

barokního kostela, refektáře nebo klášterní chodby vţdy vnímáme jako jednotné 

umělecké dílo, i kdyţ se skládá z jednotlivých dílčích sloţek.  

Barokní literaturu související s vlastní benediktinskou kulturou reprezentují 

zejména ţivotopisy benediktinských světců jezuity Bedřicha Bridela (1619 ve 

Vysokém Mýtě – 1680 v Kutné Hoře). Bridel byl především misionářem, který během 

patnácti let prochodil celé střední a hlavně východní Čechy, kde velmi úspěšně 

působil v duchu protireformace. Česky vydal roku 1657 Ţivot svatého Ivana, prvního 

v Čechách poustevníka a vyznavače z historií sebraný, a vysoce velebně důstojnému 

Pánu, Panu Mathoušovi Ferdinandovi z Bílenberku, klášterův svatého Jana v Skále, 

a svatého Mikuláše v Starém Městě Praţském, opatu připsaný, kdyţ těsně před tím, 

roku 1656, nastoupil jako praeses do akademické knihtiskárny v Klementinu. Další 

knihou, která se zabývala benediktinským světcem, byla Jiskra slávy Svatoprokopské 

v veliké pustin zřícenin kláštera Sázavského přes dvě stě let skrytá vydaná roku 1662 

v Praze, podruhé v Litomyšli roku 1689 a znovu v Praze u Vojtěcha Koniáše roku 

1699. Poslední vydání bylo vyzdobeno 37 velmi působivými rytinami Daniela 

Dworţaka. 

Dalším významným barokním autorem byl Bohuslav Balbín (1621 v Hradci 

Králové – 1688 v Praze). Studia započal v roce 1631 na benediktinském gymnáziu 

v Broumově. K jezuitům vstoupil v Olomouci. Byl horoucím mariánským ctitelem a 

vydal popisy a dějiny tří poutních míst v zemích Koruny české, a sice ve Vartě ve 

Slezsku Diva Vartensis roku 1655, v Tuřanech na Moravě Diva Turzanensis roku 

1658 a na Svaté Hoře u Příbrami Diva Sanctae Montis roku 1665. Ţádné z těchto 

poutních míst sice benediktini nespravovali, ale všemi třemi byli silně ovlivněni. 

V Břevnově se nachází vyřezávaný, zlacený a polychromovaný reliéf s Pannou Marií 

Vartskou (1. pol. 18. stol.), dále dřevěná a zasklená schránka (2. pol. 18. stol.) s kopií 

milostné sochy Panny Marie Svatohorské a olej na plátně s touţ madonou uprostřed 

a s dvěma medailony při horních okrajích obrazu (konec 18. stol.) Z pohledu levý 

zobrazuje praţského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, jak se modlí před sochou 
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Panny Marie, na pravém pak praţský světící biskup hrabě Špork madonu korunuje. 

Nejslavnějším a nejobšírnějším dílem Bohuslava Balbína byly Miscellanea historica 

Regni Bohemiae, která začala vycházet roku 1679. Z první dekády knih stojí za 

zmínku čtvrtá – Hagiograficus čili Bohemia sancta. Jak bylo uvedeno výše, 

monograficky pojednal vlastenecký jezuita o milostných sochách ve Vartě, 

v Tuřanech a na Svaté Hoře. Ještě dále došel ve svých Epitome rerum 

Bohemicarum, ve kterých oslavil Pannu Marii Staroboleslavskou ne jiţ pouze 

hagiograficky, ale také historicky. Historie zázračného obrazu staroboleslavského, 

Palladia země české, se mu postupně rozrostla v kroniku celé země. Pro Balbína je 

minulost českého království tím nejšťastnějším obdobím. Panna Maria 

Staroboleslavská se často vyskytuje na obrazech sv. Václava. Například v jedné 

kapli bělohorského poutního areálu je reprezentativní vyobrazení sv. Václava 

s Palladiem země české na krku. Stejně tak je sv. Václav zobrazen na 

svatováclavské univerzitní tezi Františka Hany z Plzně z roku 1695 (podle kresby J. 

J. Heinsche ryl B. Kilian), či v VII. knize Balbínovy Epitome, na níţ je zobrazen 

vítězný návrat Václavova vojska ze střetnutí s Radslavem, v jehoţ čele byla nesena 

korouhev s namalovaným Palladiem.11  

V protireformačním úsilí doby pobělohorské se propojil kult svatováclavský 

s kultem mariánským, coţ přineslo České zemi hned dva klíčové nebeské ochránce. 

Zatímco sv. Václav se z českého povědomí nikdy nevytratil, zůstával tím starým a 

původním nebeským vládcem, propůjčujícím vládu pozemským panovníkům, Panna 

Marie se postupně po více neţ dvou staletích navrátila do země, která byla s její 

pomocí vyrvána kacířství a navrácena legitimnímu panovníkovi. Sv. Václav 

představoval pro domácí prostředí v Čechách historickou kontinuitu a byl symbolem 

české státnosti, pro barokní vlastence měl současně velký význam i jako ochránce 

českého jazyka. Panna Marie pak byla přirozeně povaţována za ochránkyni nových 

poměrů pobělohorských, tedy restaurace katolického náboţenství, jeho plošného 

zavádění a obnovení habsburské vlády.12 Tuto situaci umocnil fakt, ţe mariánská 

úcta byla nejen jednou z nejdůleţitějších sloţek katolické barokní zboţnosti, ale 

Panna Marie současně zaujímala klíčové místo v dynastické zboţnosti Habsburků – 

pietas Mariana byla jedním ze základních pilířů pietatis Austriacae. Významné 

                                                 
11

 Royt J., Svatý Václav v úctě a v umění. In Svatý Václav ochránce České země. Katalog k výstavě. 

Ed. Stehlíková D., Praha 2008, s. 22. 
12

 Mikulec J., Kult svatého Václava a barokní náboţenská bratrstva v Čechách. In Svatý Václav. Na 
památku 1100. Výročí narození kníţete Václava Svatého, ed. Kubín P., Praha 2010, s. 364-365. 
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propojení svatováclavského a mariánského kultu dále umoţnilo zmíněné 

Staroboleslavské paládium, uctívané v baroku jako ochranná záštita Českého 

království, jeţ podle systematicky rozšiřované legendy vlastnil sám svatý kníţe a měl 

je dokonce u sebe i v době své smrti.13 Spojení kultu mariánského a 

svatováclavského bylo rovněţ pregnantně vyjádřeno na malbách ve 44 zastaveních 

tzv. Svaté cesty z Prahy do Staré Boleslavi, kdy v jejich horní části byly zobrazeny 

zázračné obrazy mariánské, dole pak umístěn rozsáhlý svatováclavský cyklus. Celou 

cestu lze zrekonstruovat na základě knihy Jana Tannera Svatá cesta z Prahy do 

Staré Boleslavi, která vyšla česky, německy i latinsky.14 Bohuslav Balbín rozvíjel 

všechny uvedené aspekty ve svých dílech, vydaných i nevydaných, včetně 

nejslavnějšího práce „O šťastném někdy, nyní však přeţalostném stavu království 

českého, zvláště pak o váţnosti jazyka českého čili slovanského v Čechách…, 

známější pod jménem, vtištěným jí F. M. Pelclem při jejím prvním vydání tiskem roku 

1775 jako Obrana jazyka slovanského, zvláště českého.“15 

Třetí autor barokní doby Matěj Benedikt Bolelucký z Hradiště (po r. 1630 

v Kroměříţi – 1690 v Praze) studoval v Praze u jezuitů, v  konviktu u sv. Bartoloměje, 

kde jej ovlivnilo přátelství s Bohuslavem Balbínem a Tomášem Pešinou z Čechorodu. 

Po vysvěcení na kněze působil ve Staré Boleslavi a ve Strakonicích. Roku 1663 se 

stal farářem u sv. Vojtěcha na Novém Městě v Praze. Dlouho a pečlivě se připravoval 

na své jediné dílo Rosa Boemica sive vita sancti Woytiechi, agnomine Adalberti, 

Pragensis episcopi, Ungarie, Polonie, Prussiae apostoli, které vyšlo v Praze v roce 

1668. Tento spis byl pro barokní výtvarné umění nepochybně velmi inspirativní a 

zajímavé je i jeho „historické zarámování, které výrazně přesahuje běţné 

hagiografické pojetí.“16 Skládá se ze dvou částí, z nichţ první pojednává ve čtrnácti 

kapitolách o ţivotě, umučení a druhém ţivotě sv. biskupa Vojtěcha. Druhá část je 

doplňkem, obsahujícím výklad staročeské písně Hospodine, pomiluj ny, kterou 

zaznamenal roku 1397 břevnovský mnich Jan z Holešova a tradice ji připsala 

břevnovskému zakladateli. Je zajímavé, ţe také Poláci připisují svou nejstarší 

duchovní píseň Bogorodica právě sv. Vojtěchovi. V ţivotopisném oddíle prokázal 

Bolelucký znalost Kanapariovi a Brunovovi legendy. Autor rovněţ podnikl několik cest 

                                                 
13

 Tamtéţ. 
14

 Royt J., cit. v pozn. 11, s. 23.  
15

 Kalista Z., České baroko, Praha 1941, s. 279. 
16

 Royt J., Příspěvek k ikonografii sv. Vojtěcha v 17. a 18. století. In Břevnov v českých dějinách, eds. 

Bláhová M., Hlaváček I., Praha 1997, s. 114. 
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po Čechách na místa spojená s kultem sv. Vojtěcha. V desáté kapitole popsal pouť 

do Milavče u Domaţlic a na Zelenou Horu, a v následující kapitole se věnoval 

slavníkovské Libici. Uměleckohistoricky nejzajímavější jsou rytiny Kaspara Doomse, 

zobrazující světcův ţivot, z nichţ některé měly pravděpodobně za předlohu ilustrace 

Karla Škréty. Kniha je připsána praţskému arcibiskupovi benediktinovi Ferdinandu 

Matouši Sobkovi z Bílenberka. 

 

 

2. 2. Literatura k baroknímu historismu 

 

 

Baroknímu historismu v Čechách se nejprve začala věnovat literatura, která 

sledovala gotické formy v barokním umění. Barokní gotika se stala uměleckým 

projevem tvorby Jana Blaţeje Santini-Aichela, a proto nejranější literatura reflektující 

historismus se zabývala ţivotem a dílem tohoto architekta. Mojmír Horyna ve své 

zásadní santiniovské monografii konstatoval „zatímco co povědomí o umělecké 

výjimečnosti otce a syna Dientzenhoferů ţilo nepřerušeně od jejich smrti aţ do 

počátku vědeckých dějin umění, Jan Blaţej Santini byl na více neţ 150 let vlastně 

zapomenut“.17 Ještě koncem 19. století Mons. František Lehner ve svém převáţně 

pro kněze určeném časopisu Method napsal, ţe ţelivský klášterní kostel přebudoval 

či dokonce pokazil „ohnivý Vlach Santini. Co věkové dochovali, porušil a znešvařil 

cizozemec připutovavší z Vlach do vlasti naší v době poroby českého národa.“18 O 

Lehnerových soudech si lze utvořit nejlepší představu četbou jeho Dějin umění 

národa českého, kde uvádí, ţe ţelivský klášterní kostel měl dva protilehlé chory.19 

Jako první uvedl a očistil Santiniho jméno a tvůrčí myšlenku barokní gotiky 

Zdeněk Wirth prací Barokní gotika v Čechách v XVIII a I. polovině XIX. století, která 

vyšla v roce 1908. Napsal zde, ţe příslušníci starých řádů jako benediktini, 

cisterciáci, premonstráti a augustiniáni pouţívali gotických forem s úmyslem 

poukázat na souvislost a legitimitu s dobou předhusitských Čech.20  

                                                 
17

 Horyna M., Jan Blaţej Santini-Aichel, Praha 1998, s. 23. 
18

 Vít Vlnas v Nové encyklopedii českého výtvarného umění (Praha 1995) výstiţně hodnotí, ţe 
Lehnerovo dílo vyniká rozsahem a historickou akribií, speciálních uměleckohistorických metod však 
autor prakticky nepouţívá, s. 442. 
19

 Lehner F. J., Dějiny umění národa českého I/2, Praha 1905, s. 298. 
20

 Wirth Z., Barokní gotika v Čechách v XVIII. a 1. polovině XIX. století, Praha 1908, s. 160. 
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Barokní historismus gotických forem a jeho tvůrce však v plném slova smyslu 

proslavil aţ Zdeněk Kalista. Přístup Zdeňka Kalisty určující barokní historismus jako 

široký myšlenkový proud doby, evokující v literatuře a ve výtvarném umění 

středověkou slávu Čech,21 platí, s určitými korekcemi, dodnes. Kalista studoval a 

popsal historismus především u cisterciáků. Cisterciáckému řádu, jeho dějinám a 

zejména stavebně architektonickému působení v Čechách i okolních státech se 

systematicky a dlouhodobě věnuje Jiří Kuthan, naposledy v úctyhodném kompendiu 

Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis (Praha 2005), na kterého organicky a pro naše 

účely velmi podnětně navazuje Štěpán Vácha.22 U jiných řádů jsou jejich dějiny 

včetně myšlenkových proudů baroka teprve postupně objevovány a analyzovány 

historiky nejmladší generace.  

Kalista, vzděláním literární historik, byl skutečným průkopníkem studia českého 

barokního historismu obecně a české barokní gotiky zvlášť. Kalista píše o české 

barokní gotice jako o zvláštním a specificky českém fenomenu.23 Český barokní 

historismus uţ není chápán pouze jako dílo výjimečného architekta, ale promítá se 

také v jiných uměleckých realizacích. Ivo Kořán si v sedmdesátých letech 20. století 

povšiml barokní úcty ke středověkým milostným, převáţně mariánským sochám.24  

Zpodobení tohoto tématu lze nejlépe demonstrovat na hlavním barokním oltáři 

v opatském kostele v Kladrubech, kde je umístěna starší mariánská plastika. 

Při studiu jakéhokoliv projevu baroka a barokního umění nelze samozřejmě 

pominout objemné dílo Jaromíra Neumanna Český barok (druhé, přeprac. a rozš. 

vyd., Praha 1974). Byť je v některých konkrétních závěrech dílo zastaralé a autor se 

občas ve svých určeních mýlí, jsou jeho obecně metodologické úvahy o postavení 

českého baroka ve středoevropském kontextu (zejména pak o vlivu italského a 

rakouského baroka na české prostředí) a v celkové vývojové linii českého umění, 

dodnes přínosné. Na aktuálnosti a naléhavosti nic neztratily ani Neumannovy úvahy 

o vztahu umění a víry, o barokním historismu, o vztahu umělců českého a 

německého původu či o problémech konstituování novodobých národů. Ke cti 

                                                 
21

 Kalista Z., Česká barokní gotika a její ţďárské ohnisko, Brno 1970. O kořenech a příčinách českého 
barokního historismu pak zejména úvod druhé kapitoly s. 67-79. 
22

 Vácha Š., Bernardus Bohemicus. Projevy barokního historismu u cisterciáckého řádu v českých 
zemích. Diplomová práce. Vedoucí prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., FF UK, Praha 2002. 
23 Kalista Z., cit. v pozn. 21, s. 12-13 a 17. 
24

 Kořán I., České umění gotické 1350-1420, Praha 1970, s. 351-356. 
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autorově budiţ rovněţ uvedeno, ţe jiţ počátkem sedmdesátých let anticipoval 

budoucí přínosy archivního bádání Milady Vilímkové.25  

Barokním historismem se zabývá rovněţ kniha Viktora Kotrby Česká barokní 

gotika (Praha 1976). Nepopiratelným přínosem je autorovo shromáţdění bohatého 

výtvarného a historického materiálu, diskusní je snad jeho stanovisko o souvislostech 

historismu, který údajně prostupoval našimi dějinami kontinuálně.26  

Je nesporné, ţe historismus starých řádů doby baroka byl projevem zemského 

patriotismu s cílem vyzdvihnout vlastní dějiny řádu a poukázat na trvalý přínos této 

zemi. Tento názor formuloval Viktor Kotrba: „Retrospektivní pohled českých 

monastických klášterů je výsledkem obecného historizujícího zaměření české 

pobělohorské rekatolizace: obzvláště v konzervativním prostředí starých, do doby 

předhusitské sahajících komunit i jejich feudálních prelátů nabývá namnoze 

specifické, vlastenecky zabarvené noty. Je velmi pravděpodobné, ţe se v tomto 

zemském patriotismu a historismu ozývá tu a tam i skrytý resentiment proti 

rozpínavosti a zneklidňující aktivitě Tovaryšstva, proti jeho cizímu vedení i římskému 

baroku“.27 Se závěrem uvedeného citátu však zcela souhlasit nelze, neboť právě 

benediktini a jezuité v době baroka vycházeli celkem dobře.28 Jezuité prezentovali 

své svaté v několika sousoších pro Karlův most, protoţe benediktini nabídku na jeho 

výzdobu nevyuţili, byli více zahleděni sami do sebe, coţ bylo nejmarkantnější 

v případě Broumova a jeho bezprostředního okolí, tvořícího tzv. benediktinskou 

zemičku. Na broumovském gymnáziu ostatně studoval také nacionálně cítící 

Bohuslav Balbín.29 V polovině 18. století chtěli břevnovští benediktini zaloţit ve 

Valdštejnském paláci na Malé Straně šlechtickou akademii, která měla spíše vyplnit 

mezeru ve vzdělávacích moţnostech pro šlechtice neţ konkurovat jezuitskému 

školství, které pro svou dostupnost oslovovalo měšťanstvo a niţší vrstvy. V roce 

1793 za opata Jakuba Chmela (opatem 1786-1805), kdyţ oslavovalo břevnovské 

                                                 
25

 Neumann J., Český barok, Praha 1974, s. 291. 
26

 Kotrba V., Česká barokní gotika, Praha 1976, s. 10. 
27

 Tamtéţ, s. 69.  
28

 K postavení jezuitského řádu v českých zemích vyšlo v poslední době v pravdě monumentální dílo 
několika desítek autorů a redaktorů Bohemia Jesuitica 1556-2006, I., II. (ed. Petronila Cemus, Praha 
2010) kompletně popisující ve dvou svazcích a na více neţ 1500 stránkách působnost řádu 
v Čechách ze všech moţných aspektů. 
29

 O vlivu Bohuslava Balbína na české barokní myšlení srov. např. příspěvky Martina Svatoše (Úvod 
do kapitoly: Literatura a rétorika jesuitů) a Jana Royta (Úcta k Panně Marii a k českým zemským 
patronům v řádu Tovaryšstva Jeţíšova v barokních Čechách). Cit v pozn. 28, s. 777-784 a s. 1279-
1308. O Bohuslavu Balbínovi a duchovním ţivotě období baroka má jistě i dnešnímu badateli co říci 
antologie Zdeňka Kalisty, cit v pozn. 15, zejména ovšem její rozsáhlý poznámkový aparát. 
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archisterium 800 let svého trvání, byl hlavním kazatelem bývalý jezuita P. Stanislav 

Vydra (13. 11. 1741 Hradec Králové – 3. 12. 1804 Praha),30 který se ovšem jezuitou 

nikdy nepřestal cítit a svá proslulá kázání vţdy vedl v důsledně jezuitském a zemsky 

(někdy jiţ i jazykově) vlasteneckém duchu.31 Lze tedy souhlasit s Ivanou Čornejovou, 

uvádějící, „ţe jezuité v českých zemích nikdy nevedli ţádné spory s benediktiny. 

Nekonkurovali si příliš a podle všeho v nich Tovaryšstvo ctilo nejstarší a všemi 

váţený řád.“32 Vţdyť i úctu k benediktinskému sv. Ivanovi začali na počátku 17. 

století šířit právě jezuité.  

U jezuitů vrcholného baroka se jejich pietas soustředila především na mariánský 

kult na Svaté Hoře u Příbrami, ve Staré Boleslavi a v Chlumku v Luţi u Košumberka. 

Určitá konkurence mezi řády se jistě projevovala, ale moment vzájemného 

respektování nesporně převaţoval. Na rozdíl od starých monastických řádů, které ve 

své konzervativnosti zavazovaly členy společnou modlitbou breviáře v chóru, byli 

jezuité modernější, protoţe patres vykonávali onu povinnou modlitbu soukromě.   

Důleţitým byl rovněţ fakt, ţe jezuité měli své ústředí v Římě, kdeţto opatství 

starých mnišských řádů byla zcela nezávislá. To mělo ovšem často také negativní 

dopady. Pro zajímavost uveďme břevnovského převora P. Raphaela Bergera, 

kterého opat Otmar Zinke v roce 1730 z funkce pro celou řadu neshod sesadil. P. 

Raphael se s tím těţko psychicky vyrovnával, postupně pobýval v klášteřích Sázava, 

Niederalteich, Rajhrad a Police nad Metují, kde dne 18. prosince 1734 ve faktickém 

klášterním vězení ve věku 52 let zemřel.33 Kdyby v té době řád měl centrální řízení 

z Říma jako jezuité, nemuselo by k osobní tragédii P. Raphaela pastoračním taktem 

vyšších představených dojít.  

Na konci výše uvedené statě se Kotrba zmiňuje o cizím římském baroku, které 

ovšem do Čech neimportovali jezuité, ale sami umělci, kteří hledali, zejména na 

svých v té době obvyklých zahraničních cestách, inspiraci v díle slavných římských 

architektů Berniniho,34 Borrominiho35 a u piemontského Guariniho.36 O vlivu italské 

barokní architektury (Francesco Borromini, Guarino Guarini) na českou barokní 

                                                 
30

 Benetka B., P. Stanislav Vydra. Učitel, kněz a vlastenec, Olomouc 1938, s. 17. 
31

 Tamtéţ, s. 25-29.  
32

 Čornejová I., Tovaryšstvo Jeţíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 1995, s. 151. 
33

 Menzel B., Abt Otomar Daniel Zinke 1700-1738. Ein Prälat des Böhmischen Barocks, Ottobeuren 
1978, s. 48-57. 
34

 Fagiolo dell‘ Arco M., L’immagine al potere. Vita di Giovan Lorenzo Bernini, Roma-Bari 2001. 
35

 Borsi S., Borromini, Firenze 2000. 
36

 Guarino Guarini, eds. Dardanello G., Klaiber S., Millon H. A., Torino-Londra-Venezia-New York 

2006. 
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gotiku (Jan Blaţej Santini, Kryštof Dientzenhofer) shodně píší historici umění od 

Zdeňka Kalisty37 po Mojmíra Horynu.38 Kotrbův názor, ţe barokní historismus ve 

výtvarném umění byl programem starých feudálních monastických řádů v protikladu 

s duchem potridentské církve, představovaným zejména jezuity a částečně kapucíny, 

tak není přesný. Barokní historismus byl především široký myšlenkový proud své 

doby, který mnoha způsoby ovlivňoval všechny duchovní instituce a jejich ikonografii 

v Čechách a vlastně v celé středoevropské oblasti. Z řady moţných příkladů uveďme 

namátkou nástropní malbu Manského sálu zámku v Kroměříţi Přijetí olomouckého 

biskupa Bruna ze Schauenburgu českým králem Přemyslem Otakarem II. 

provedenou roku 1759 F. A. Maulbertschem (1724-1796),39 snad nejvýznamnějším 

rakouským malířem pozdního baroka.40 Další literaturu k tématu uvádíme na s. 21 a 

22.  

 

 

2. 3. Literatura ke kultům v břevnovském archisteriu 

 

 

Začněme slovy Bohumíra Jana Dlabače, kanovníka premonstrátského řádu a 

prvního stráţce strahovské knihovny: Břevnov, jinak Svatá Markéta, slawný klášter 

od kníţete Českého Boleslava II. a sw. Vojtěcha biskupa, r. 993, zaloţený, a mnoha 

nádáními obohacený řádu Benedytinskému obětovaný, z kteréhoţto kláštera 

znamenití muţové pošli. Tento klášter hned od počátku tak mnoho zlého od 

tehdejších ještě pohanských Čechů snášel, ţe tito nowí řeholníci dílem na poušti w 

lesích se zdrţovali, a jiní zas z nich aţ do Polska odešli, aby ţivota swého zachrániti 

mohli. Jak se ale wíra křesťanská w Čechách rozmáhati počala, opět se z nich 

                                                 
37

 Kalista Z., cit. v pozn. 21, s. 178. Pozornost v této souvislosti nesporně zasluhuje stať Dalibora 
Veselého Mathesis Universalis in the Jezuit Tradition, ve které autor analyzuje filozofické úvahy 
jezuitských myslitelů 17. stol. o povaze kategorií pohybu, nekonečna a světla a jejich působnost na 
myšlení G. Guariniho, který tyto abstraktní pojmy konkretizoval ve svém pojetí architektury, jeţ mělo 
dále rozhodující vliv na vývoj baroka ve střední Evropě (K. I. Dientzenhofer). Cit. v pozn. 28, s. 717-
731, zejména s. 723n. 
38

 Horyna M., Gotické inspirace v díle Jana Blaţeje Santiniho-Aichela. In Ars Vivendi Professori 
Jaromír Homolka ad honorem, eds. Mudra A., Ottová M., Praha 2006, s. 91-106, zejm. s. 92 a s. 103, 
týţ, Dientzenhoferovská architektura jako osobní styl a obecný slohový fenomen. In Slezsko. Perla 
v české koruně. Historie-kultura-umění, eds. Kapustka M., Klípa J., Vlnas V., Praha 2007, s. 266. 
39

 Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780, II., eds. Jakubec O., Perůtka M., Olomouc 

2010, s. 322. 
40

 Garas K., Franz Anton Maulbertsch, Leben und Werk, Salzburg 1974. s. 38-42. Srov. téţ Haberditzl 
F. M., Franz Anton Maulbertsch 1724-1796, Wien 2006, s. 134-149. 
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někteří do swého kláštera navrátili, a w něm swatý ţivot wedli, a prawau učeností se 

stkwěli. Protoţ jim kníţe Český Břetislaw kamenný chrám Páně na místě dřewěného  

r. 1045. stawěti dal, a pod jménem sw. Vojtěcha biskupa tentýţ samý kostel 

posvěcen byl. Pak zas roku 1306. od krále Rudolfa I. wojska welmi suţován, a r. 

1420. od zběře husitské docela wywrácen, při čemţ y dwa řeholníci o ţivot přišli, za 

několik wěků pozůstal, aţ ho opat Otmar tohoto kláštera r. 1736. znova do nynějšího 

stawu uwedl. Při tom klášteře w zahradě zdrawá pramenitá woda se nachází, nad 

kterouţ se zaloţení toho kláštera předstawuje, a pod názwem Wojtěška powědomá 

jest. Pak také wzáctná a bohatá knihovna, zwlášť z ohledu bohomluví, hystorye 

církewní, a swatých otců se tam nachází. W tomto klášteře se mnoho učených muţů 

ještě za našich časů wychowalo, z kterýchţto zvláštní památky zasluhují: Pan opat 

Štěpán Rautenstrauch, pan opat Rayhradský Bonawentura Pitter, P. Jakub Chmel, 

opat Břevnowský. 

Bohumír Dlabač se narodil 17. července 1758 v Cerhenicích a zemřel 4. února 

1820 v Praze. Po studiích na praţském akademickém gymnáziu získal hudební 

vzdělání v Břevnovském archisteriu. V roce 1775 se stal vokalistou Strahovského 

kláštera, kde zůstal aţ do své smrti. Nejprve byl skriptorem a později ředitelem 

knihovny. Po Oehlschlegelově smrti byl jmenován ředitelem kůru. Během svého 

působení ve Strahovském klášteře Dlabač shromaţďoval písemné památky, rytiny a 

hudební díla z českých a moravských klášterů. 

Tento vzdělaný premonstrát ve svém díle Krátké vypsání Českého Království, 

pro pauze českou školní mládeţ (Praha 1818) podal na stránkách 493 - 494 krátký, 

ale výstiţný popis Břevnovského kláštera. Své dílo, určené široké veřejnosti a zvláště 

školní mládeţi, rozčlenil podle tehdejších krajů. Nejprve vypsal památky hlavního 

města Prahy, ovšem samotnému Břevnovu se věnoval aţ v závěru knihy, protoţe 

Břevnov patřil začátkem 19. století ještě do kraje Rakovnického. 

Z řádových benediktinských historiků 19. století je třeba připomenout P. 

Jeronýma Růţičku,41 a dále pak rajhradské konventuály topografa P. Řehoře 

Wolného (20. 3. 1793 Příbor – 3. 5. 1871 Rajhrad)42 a dějepisce P. Bedu Dudíka (28. 

                                                 
41

 Růţička H., Chronicon breve Břevnoviense et Braunense, Praga 1845. Česky: Růţička J., Dějepis 
kláštera břevnovského a broumovského, Praha 1847.  
42

 Wolný G., Geschichte des Benediktiner Stiftes Raygern in Mähren, Prag 1829. 
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1. 1815 Hulín – 18. 1. 1890 Rajhrad),43 jejichţ dílo svým významem daleko přesáhlo 

hranice řádové historiografie a bylo věnováno zejména dějinám Moravy.44 

Břevnovským památkám se věnoval biskup Antonín Podlaha (1865-1932), který 

ve svém populárním díle Posvátná místa království Českého navázal na práci 

Františka Ekerta Posvátná místa král. Hl. města Prahy, jeţ vyšla v letech 1883 a 

1884 nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého. V témţe dědictví začal Podlaha 

zveřejňovat svůj topografický popis chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných 

pomníků katolické víry a náboţnosti v království Českém. Autor za svého ţivota stačil 

v letech 1907 aţ 1913 popsat vikariáty Českobrodský, Černokostelecký, Mnichovický 

a Prosecký (1907), Berounský, Bystřický a Plzeňský (1908), Karlovický, Vlašimský a 

Zbraslavský (1909), Kolínský a Rokycanský (1910), Libocký (1911), Sedlčanský a 

Votický (1912) a vikariát Slánský (1913). Dílo zůstalo bohuţel nedokončeno, ale pro 

bohatou fotografickou dokumentaci se stalo cenným zdrojem informací, zvláště po 

krádeţích v sakrálních budovách. Břevnovu se Podlaha věnuje v pátém díle – 

vikariát Libocký. Nejprve podal stručné dějiny kláštera, ve kterých správně připsal 

projekt Kryštofu Dietzenhoferovi a všech sedm oltářních pláten ponechal Petru 

Brandlovi. Poté se věnoval zařízení kostela a hřbitovní kaple a musíme jen litovat, ţe 

se více nerozepsal o zařízení kláštera.  

Největší zásluhy si o poznání ikonografie břevnovského archisteria a jemu 

podřízených klášterů vydobyl P. Beda Franz Menzel OSB, broumovský benediktin 

ţijící v Rohru. Připomeňme si významná data z jeho ţivota. Narodil se 2. ledna 1904 

v Broumově a zemřel 29. srpna 1994 v Niederhatzkofen, pohřben byl 1. září 1994 

v Rohru. P. Beda sloţil mnišskou profes 8. října 1924 v Břevnově a na kněze byl 

vysvěcen 1. července 1928 v Praze. Dějiny břevnovského archisteria se staly 

celoţivotním námětem badatelské činnosti P. Bedy Menzela. Za svého ţivota 

několikrát navštívil Prahu, aby mohl studovat břevnovské archiválie, uloţené ve 

Státním ústředním archivu. Při svých pobytech v Praze bydlel většinou u Stojánků 

vedle kostela sv. Havla. Navštěvoval také státní zámek v Zámrsku, kde se nacházejí 

další broumovské archiválie. Svá důkladná archivní studia zuţitkoval v monografiích 

o dvou nejvýznamnějších břevnovských opatech. V roce 1969 vyšla práce o opatu 

Františku Štěpánu Rautenstrauchovi (narodil se v Platten u České Lípy 26. července 

                                                 
43

 Dudík B., Geschichte des Benediktinerstiftes Raigern, 2 sv, Brünn 1849, 2. vyd. Wien 1868. 
44

 Wolný G., Die Markgrafschaft Mähren topographisch, statistisch und historich geschildert, 7 sv, 
Brünn 1835-1842. Dudík B., Mährens allgemeine Geschichte, 12 sv, Brünn 1860-1889. 
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1734, zemřel 1785 v Jágeru/Eger v Uhrách při vizitační cestě po školách tehdejší 

monarchie) Abt Franz Stephan Rautestrauch von Břevnov-Braunau, Herkunft, 

Umwelt und Wirkungskreis (Königstein/Ts. 1969). Opat Štěpán, oblíbenec císaře 

Josefa II., proslul jako zakladatel generálního semináře ve Vídni, kde zavedl nový 

obor pastorální teologie a jako uznávaný autor teologických a právnických spisů.45 

Touto obsáhlou studií si P. Beda Menzel získal velkou váţnost mezi barokními 

badateli. V roce 1978 vydal monografii o Otmaru Danielu Zinkovi (narodil se 10. 

srpna 1664 v Striegau/Strzegom v Dolním Slezsku a zemřel 8. září 1738 

v Broumově) Abt Othmar Daniel Zinke 1700-1738, ein Prälat des Böhmischen 

Barocks (Ottobeuern 1978). Opat Otmar se zaslouţil o novou barokní výstavbu a 

výzdobu klášterů Břevnov, Broumov, Police nad Metují a Lehnické pole, přičemţ 

v prvním a posledním případě šlo také o novostavbu konventních kostelů. Na tuto 

práci o břevnovsko-broumovském barokním prelátu navázala studie Abt Othmar 

Daniel Zinke und die Ikonographie seiner Kirchen Břevnov-Braunau-Wahlstatt, kterou 

vydalo benediktinské arciopatství St. Ottilien v roce 1986. Tato studie k ikonografii 

jednotlivých řeholních domů břevnovského klášterství je nejdůleţitějším zpracováním 

sledovaného tématu. P. Beda Menzel poněkud obstaroţní němčinou, která ovšem 

nic neubírá na jeho invenci, podpořené navíc prodrobným faktografickým 

průzkumem, popisuje konventní kostely jednotlivých klášterů a na závěr kaţdé 

kapitoly připojuje půdorysy s přehledným vyznačením dedikací fresek, oltářů a soch. 

Této studii lze vytknout jediné nepřesné určení. Poslední fresku J. J. Stevense von 

Steinfels nad varhanní kruchtou klášterního kostela v Broumově pokládá Menzel za 

výjev z bitvy na Bílé hoře, jedná se však o bitvu u Kressenbrunnu, která se odehrála 

12. července 1260 mezi vojsky Přemysla Otakara II. a uherského krále Bély IV. u 

dnešního Groißenbrunnu v Dolním Rakousku, 15 km severozápadně od Bratislavy. 

České vojsko zde za pomoci sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Prokopa a sv. Pěti bratří 

rozdrtilo mnohem silnější a početnější uherské voje, coţ si současníci neuměli 

vysvětlit jinak neţ jako zásah shůry, jak o tom informuje kronikář. Důvodem pro 

střetnutí byl dlouhodobý spor obou panovníků o nadvládu nad Štýrskem a vlastně o 

                                                 
45

 Rautenstrauch S. F., Instituciones Juris Ecclesiastici Usibus Germaniae Accommodatae, 1774; 
Anleitung der systematisch dogmatischen Theologie, 1774; Synopsi Juris Publici et Privatae, 1776; 
Institutum Facultatis Theologicae Vindobonensis, 1778. 
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hegemonii v celém regionu.46 Námět fresky můţeme jednoznačně ztotoţnit s bitvou u 

Kressenbrunnu, neboť se dochovala barokní mědirytina, která byla předlohou pro 

výmalbu závěrečného klenebního pole klášterního kostela (obr. č. 61 aţ 63). Svatý 

Václav s kopím a praporcem sv. Vojtěcha pomáhající králi Přemyslu Otakaru II. 

v bitvě u Kressenbrunnu byl rovněţ námětem obrazu neznámého barokního umělce 

z roku 1681 v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi. Ikonografické pojetí sv. 

Václava coby zemského ochránce či dokonce vojevůdce, řešícího válečné 

nebezpečí, se objevilo i v jiných historických souvislostech, např. se sv. Václav 

objevuje na obrazech Karla Škréty a Antonína Stevense ze Steinfelsu jako obránce 

Prahy před Švédy,47 jak o tom ještě bude řeč. 

Prvního moderního vědeckého zpracování uměleckého a kulturního odkazu 

břevnovsko-broumovského opatství se výborně zhostila kniha Ve znamení břevna a 

růţí, kterou napsala dvojice historiků umění Milada Vilímková (1921-1991) a Pavel 

Preiss, jeţ je bezpochyby velkou inspirací a zdrojem poznání pro všechny historiky 

doby barokní (pro účely naší práce pak zejména kapitola X. Pietas Benedictina, s. 

162-182). Kniha vyšla na samém sklonku bývalého reţimu, na podzim roku 1989, a 

ani se nechce věřit, ţe na výsost církevní tématiku bylo moţno tehdy publikovat.  

Zásluhu na tom mělo nakladatelství Vyšehrad a zejména diplomatické schopnosti 

Pavla Preisse. Velkým přínosem Milady Vilímkové je skutečnost, ţe práce byla 

zaloţena především na archivních pramenech. Ke stavebním dějinám barokního 

Břevnova je také nutno znát publikaci Milady Vilímkové Stavitelé paláců a chrámů, 

kterou vydal rovněţ Vyšehrad, ale jiţ roku 1986. Kniha velmi detailně zkoumá tvorbu 

obou Dientzenhoferů. Východiskem k jejím studiím byla autorce aktivní účast na 

stavebně historických průzkumech benediktinských klášterů v Břevnově, Sázavě a 

Sv. Janu pod Skalou, kde se zabývala zejména dějinami uvedených objektů.  

V průběhu dalších dvaceti let byly poznatky M. Vilímkové v mnohém směru 

doplněny a upraveny a to zejména studiemi Mojmíra Horyny a Jana Royta, které 

ovšem svým širokým zaměřením přesahují samo téma břevnovsko-broumovského 

opatství. Navazujeme zde na přehled literatury k baroknímu historismu ze strany 17. 
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 Ţemlička J., Svatý Václav jako věčný kníţe „Čechů“. In Svatý Václav. Na památku 1100. Výročí 
narození kníţete Václava Svatého, ed. Kubín P., Praha 2010, s. 214. Royt J., Ikonografie svatého 
Václava ve středověku, tamtéţ, s. 309. Srov. téţ Royt J., cit v pozn. 11, s. 21. 
47

 Karel Škréta, 1610-1674, Doba a dílo. Katalog NG. Eds. Solárová L., Vlnas V., Praha 2010, s. 470-

473. 
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Mojmír Horyna se podrobně zabýval průzkumem kláštera v Kladrubech a 

dalších historických objektů (Horyna, M., Klášter Kladruby. Dějiny objektu. SÚRPMO, 

Praha 1971, Horyna M., Klášter Kladruby. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. 

Wolfganga a sv. Benedikta, SÚRPMO, Praha 1975, Horyna M., Slohový profil 

Dientzenhoferova kostela sv. Mikuláše na Starém Městě v Praze. Umění, XXXVII, 

1989, s. 532 aj.). Své poznatky shrnul a završil ve dvou monografiích (Horyna M., 

Jan Blaţej Santini-Aichel, Praha 1998, Horyna M., Dientzenhoferové, Praha 1998). 

Novému zhodnocení benediktinské látky poskytlo velkou příleţitost především 

milénium břevnovského archisteria. Aktuální poznatky z terénu byly publikovány 

v katalogu Tisíc let břevnovského kláštera (Praha 1993). Objevné jsou Horynovy 

studie k sochařské výzdobě chrámu sv. Markéty, kde se autorovy podařilo vystopovat 

tvorbu jednotlivých sochařů v Jäckelově dílně. 

Pro naši práci pak má velký význam badatelská a publikační činnost Jana 

Royta. Je to především fundamentální Roytova práce k tematice milostných obrazů 

Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století (Praha 1999), obsahující také rozsáhlý 

soupis pramenů a literatury, bohatě přesahující vlastní téma publikace.  

Samotné benediktinské ikonografie se týkají Roytovy studie k zobrazování sv. 

Vojtěcha: Renesanční a barokní ikonografie sv. Vojtěcha, In Svatý Vojtěch. Sborník 

k miléniu, Praha 1997; Příspěvek k ikonografii sv. Vojtěcha v 17. a 18 století, In 

Břevnov v českých dějinách (uspořádali M. Bláhová a I. Hlaváček), FF UK Praha 

1997; Hl. Adalbert, Regensburg 1997; Legendární podání o ţivotě a působení sv. 

Vojtěcha (s. 11-16), Památky náboţenské úcty ke sv. Vojtěchu v Polsku, Maďarsku a 

v Čechách (s. 16-19), Svatý Vojtěch ve vrcholném a pozdním středověku (společně 

s J. Faitem s. 37-40), In Svatý Vojtěch. Tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách. 

Katalog výstavy v NG v Praze, Praha 1997.  

Velmi podnětné je taktéţ monografické zpracování poustevníka Vintíře: 

Poustevník Vintíř, Mnichov 1993; Poustevník Vintíř, In Tisíc let benediktinského 

kláštera v Břevnově, Praha 1993; Poustevník Vintíř, In Milénium břevnovského 

kláštera, Praha 1993; katalog k výstavě o poustevnictví v Čechách, kterou pořádala 

Národní galerie: Sv. Vintíř, sv. Prokop a poustevnictví v Čechách, Muzeum Šumavy 

v Sušici a Národní galerie v Praze, Praha 1995 a svatého Prokopa: Ikonografie sv. 

Prokopa, In Historia monastica I: sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 

2002-2003 v cyklu „Ţivot ve středověkém klášteře“, Praha 2005. Nelze samozřejmě 

opominout práce k břevnovským kultům z roku 1993.  
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Téměř by se dalo říci, ţe k benediktinské a zvláště břevnovské látce nelze nic 

objevného dodat, neboť Roytova znalost českých kultů je značná. Naše práce si 

proto klade za cíl pokusit se alespoň částečně prozkoumat zakotvení české 

benediktinské tradice v česko rakouském středoevropském kontextu. Benediktinství 

v Čechách mělo celou řadu specifik a neopakovatelných momentů, bylo skutečně 

velmi svébytné,48 ale snad právě proto je zajímavé porovnávat jeho ikonografii 

s tvorbou v sousedním Rakousku, ve které se benediktini rovněţ projevili svým 

příznačným rukopisem. 

 

 

 

 

3. DEVOČNÍ GRAFIKA JAKO PŘEDLOHA VELKÝCH UMĚLECKÝCH DĚL 

 

 

3. 1. Ikonografie Panny Marie u benediktinů 

 

 

Kaţdý řád katolické církve si během svých dějin vybudoval vlastní mariánskou 

ikonografii, jeţ byla dále specifikována podle jednotivých zemí.49 U premonstrátů to 

byl především důraz na bílý hábit, kde bílá barva byla aluzí na čistotu Panny Marie. 

Karmelitáni uctívali sv. Šimona Stocka, který zázračně obdrţel škapulíř, dominikáni 

darování růţence sv. Dominikovi a u cisterciáků to bylo mystické zasnoubení 

                                                 
48

 K postavení benediktinského řádu (muţské i ţenské větve), jeho dějinám, duchovnímu, 

ekonomickému a uměleckému vlivu, jakoţ i k dějinám a pastoračnímu působení jednotlivých klášterů 
v Českých zemích existuje jiţ téměř nepřehledná kniţní a časopisecká produkce a je nad úkol naší 
práce se touto literaturou v celém rozsahu zabývat. Uveďme však přeci jen jeden, zdánlivě útlý, o to 
však hutnější svazek: Zeschick J., Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě, Praha 2007. 
Autor, emeritní benediktinský opat v Rohru, podává ve své knize, vtipně členěné do osmi kapitol podle 
oblastí monastické činnosti, dostatečně informující přehled tisíciletí českého benediktinství. Kniha je 
doplněna akualizujícím (Zeschick končí rokem 1992) doslovem Ondřeje Koupila a bohatou bibliografií, 
účelně dělenou podle obsahu jednotlivých kapitol a opatství. 
49

 O mariánském kultu, poutích a poutních místech, o mariánských devocionáliích a celkové 
mariánské ikonografii v Českých zemích je patrně nejkomplexnější a nejdostupnější práce (s mnoha 
vyobrazeními) Vítězslava Štajnochra, Panna Maria Divotvůrkyně. Nauka o Panně Marii, mariánská 
ikonografie, mariánská poutní místa, Uherské Hradiště 2000, kde je rovněţ uvedena rozsáhlá domácí 
a zahraniční literatura. Ze starších prací uveďme přehled českých mariánských poutních míst, obrazů 
a soch, který podal Václav Ryneš ve stati Imagines miraculosal doby pobělohorské, Český lid 1954, s. 
182n. 
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zakladatele řádu sv. Roberta z Molesmes s Pannou Marií, vyjádřené předáním 

snubního prstenu.  

Tato mariánská spiritualita pronikala celým středověkem a nebylo ţádnou 

náhodou, ţe po náboţenských střetech 15. a 16. století se protireformace a její 

umělecké barokní ztvárnění navrací právě k mariánským tradicím a podnětům. A to 

v té míře, ţe v Čechách přímo dochází k formování katolické krajiny, jejíţ orientační 

body představovala poutní místa, zvláště ta svázaná s mariánským kultem.50 O 

„katolické krajině“ hovoří ostatně také Zdeněk Kalista, který dále dodává, ţe to byly 

především právě pouti, které měly obecně značný význam pro utváření barokního 

fenomému jak u nás, tak v sousedních zemích.51 

Sami benediktini, jako první řád vzniklý na troskách antické civilizace, ovšem 

ţádnou mariánskou mystickou událost ze ţivota sv. Benedikta neznali. Aţ mnohem 

později si povšimli mariánské fresky v římském kostele Santa Maria in Piscinula, kde 

sv. Benedikt přebýval během svého pobytu v Římě. Světec se měl údajně před tímto 

obrazem modlit. A tak aţ koncem 17. století a v průběhu století 18. se setkáváme 

s tak zvanou Delititae benedictinae, Pannou Marií benediktinských rozkoší. Její 

zobrazení, specifické tím, ţe Jeţíšek v ruce drţí kříţek, existuje ve všech osmi 

českých benediktinských klášterech. V jiných zemích se při tom tento typ zobrazení 

prakticky neobjevuje. Pouze v antikvariátu v bavorském Eurasburgu jsme objevili 

rytinu od Klaubera z roku 1784, jejímţ ústředním motivem je právě obraz Panny 

Marie Delititae benedictinae (obr. č. 1). V oltářní architektuře je na oblacích 

zobrazena celá postava sv. Benedikta v kukule, pozdvihující výše zmíněný obraz, 

z druhé strany mu pomáhá andělíček s odznaky opatské hodnosti, mitrou a berlou. 

Po stranách jsou medailony s vyobrazením milostných madon, které jsou v péči 

benediktinů. V horní části Mariazell ve Štýrsku a Einsiedeln ve Švýcarsku, dole 

Wessobrunn a Ettal v Bavorsku. Podobný panteon benediktinských madon pořídil 

probošt Antonín Pirminus jiţ o padesát let dříve v Rajhradě, kdyţ na boční oltáře 

umístil kopie milostných soch madon z Einsiedeln, Mariazell, Ettalu a Montserratu. 

Protoţe se benediktini nemohli opřít o ţádnou mariánskou událost ze ţivota 

svého zakladatele sv. Benedikta, vytvářelo si kaţdé samostatné opatství vlastní 

mariánskou spiritualitu a současně i vlastní okruh domácích světců. V úctě k Panně 

                                                 
50

 Catalano A., Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace 
v Čechách, Praha 2008, s. 382.  
51

 Kalista Z., cit. v pozn. 21, s. 54 a s. 100-101. 
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Marii vyniká opatství Ettal, kde je Panna Maria uctívána jako Heilige Frau Stifterin 

von Ettal (obr. č. 2). Opatství Ettal velkolepě zaloţil císař Ludvík Bavor z rodu 

Wittelsbachů. Uprostřed areálu se nachází mariánská svatyně, budovy kláštera 

obklopují úctyhodné nádvoří o rozměrech 100x100 metrů. Toto původní uspořádání 

budov souviselo s ideou zakladatele – stráţci mariánské svatyně měli být jak mniši, 

tak rytíři. Pro rytíře napsal zakladatel dokonce zvláštní řeholi. Milostnou sochu Panny 

Marie z carrarského mramoru vytvořil Giovanni Pisano (1250-1328) a Ludvík Bavor ji 

roku 1330 přivezl z Itálie jako základní stavební kámen nového kláštera. Císař tedy 

nechtěl sám sobě, ale samotné Panně Marii připsat toto zaloţení.52 V bavorské 

Staatsgemäldesammlung v Mnichově se nachází obraz od Johanna Andrease Wolffa 

Legenda o zaloţení kláštera v Ettalu, na kterém je anděl v benediktinském hábitu, jak 

předává císaři Ludvíkovi milostnou sochu Panny Marie, s podmínkou zaloţení 

kláštera. Obraz byl původně určen do kaple mnichovského dvora, vlastněného 

ettalskými benediktiny.53 

Zvláštní místo v benediktinské mariánské tradici středoevropského prostoru 

náleţí poutnímu místu Mariazell. První zmínka o tzv. Mariazellské zemi je z roku 

1025, kdy ji král Konrád II. daroval matroně jménem Beatrix.54 Prostřednictvím sňatku 

a dědictví přešlo posléze toto území do drţení rodu Eppensteinerů, jehoţ poslední 

člen kníţe Heinrich III. věnoval Aflenztal a tedy i budoucí Mariazell roku 1103 opatství 

St. Lambrecht. Poněvadţ celá oblast byla velmi rozsáhlá, došlo k zaloţení celi 

v Aflenz a dalších dvou cel. Cella jako označení Mariazell bylo poprvé písemně 

doloţeno roku 1243 v listině kníţete Friedricha II., která zmiňuje kulturní činnost 

opatství St. Lambrecht v oblasti a zároveň potvrzuje právo kláštera na sousední lesní 

hvozdy.55 P. Christoph Jäger OSB roku 1681 vysvětlil, ţe pojem Mariazell se 

nevztahuje k legendární cele Panny Marie, ale k závislému klášteru v historicko 

právním smyslu. Pozdější autoři chápali název cela jako pojmenování mnišského 

obydlí, které slouţilo zároveň jako modlitebna. Opatství St. Lambrecht mělo velký 

zájem na kultivaci oblasti Mariazell a tak někdy kolem roku 1200 došlo ke stavbě 
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 Waldstein A., Klosterkirche U. L. Frau von Ettal in Oberbayern, Tübingen 1980, s. 5. 
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 Woeckel G. P., Pietas Bavarica, München 1992, s. 247-248. 
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 Mariazel. In Germania benedictina, Band III/2, St. Ottilien 2001, s. 396. 
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prvního zděného kostela. K roku 1278 je doloţeno jméno prvního faráře v  Zell, jímţ 

byl kněz Heinrich.56 

Salcburský arcibiskup Friedrich udělil 15. května 1330 odpustky těm, kteří 

vykonají k Panně Marii pouť. K tomuto datu jiţ lze Mariazell označit jako významné 

mariánské poutní místo. Další odpustkový dopis byl datován 25. září 1340 

v Avignonu a podepsalo jej hned devět biskupů. Nepochybně se tato listina vztahuje 

jiţ ke stavbě nynějšího gotického kostela. Legendární zaloţení Mariazell se literárně 

ustálilo aţ v 17. století a zní následovně. Mnich dospěl ve svém putování do kraje, 

kde chtěl zbudovat svoji celu, ale skála mu uzavřela cestu. Postavil tedy na ni sochu 

Madony a začal se modlit. V tu chvíli se skála rozestoupila a mnich pronesl sochu 

skrze skálu na místo, kde poté celu vybudoval (obr. č. 3). Tato legendická skála se 

dodnes ukazuje, je v ní skutečně úzký otvor, kterým lze projít, ale sama skála je 

pouze několik metrů vysoká a nikomu by cestu znemoţnit nemohla. Wonisch 

upřesňuje legendu v tom smyslu, ţe mnich chtěl nejprve vystavět celu u skály, hledal 

však vhodnější polohu a tu posléze opravdu nalezl.57 

Důleţitá legenda se vztahuje k českým zemím a zvěčněna je na tympanonu 

z roku 1438. Sv. Václav se zjevuje markraběti moravskému a jeho manţelce a radí 

jim, aby se vydali na pouť do Mariazell, kde budou uzdraveni ze dny, jeţ je velmi 

suţovala. Tympanon konkrétně zobrazuje, jak klečící pár doporučuje sv. Václav 

ochraně Panny Marie a vedle je vytesán znak s  českým lvem. Historická osobnost, 

na kterou se legenda vztahuje, není zcela jednoznačně určena. Nejspíše se jedná o 

Jindřicha Vladislava, který byl moravským markrabětem v letech 1197 aţ 1222 a byl 

bratrem jak českého krále Přemysla Otakara I., tak salcburského arcibiskupa 

Adalberta III. Oblíbená a častá pouť do Mariazell z českých zemí má v této legendě 

své opodstatnění a vysvětlení.58 Tato legenda o původu úcty k milostné soše Panny 

Marie v Mariazell, palladiu rakouských zemí a Habsburků, pak byla současně 

potvrzením vztahu sv. Václava, nejdůleţitějšího představitele Přemyslovců, 

s vládnoucí dynastií Habsburků,59 coţ, zejména v době barokní, mělo nesporný 

politický a mocenský význam. 
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Svědectví pramenů o rostoucí oblibě poutního místa v Zell následuje v krátkých 

časových odstupech. První papeţská odpustková listina byla vydána jiţ 12. října 

1345 a výslovně uvádí, ţe do Mariazell putují křesťanští věřící obojího pohlaví a 

kaţdého věku, stejně tak duchovní jako světští stavové, z blízkého okolí i ze 

vzdálených zemí. Zprávy ze stavební historie kostela pak dosvědčují, ţe právě 

v letech 1340 aţ 1345 došlo k jeho podstatnému rozšíření. 

Do těchto stavebních aktivit zapadá rovněţ uherská legenda krále Ludvíka I., 

který na přímluvu Panny Marie Mariazellské dosáhl vítězství v bitvě s Turky. Také 

tato legenda je zobrazena na zmíněném tympanonu z roku 1438. Uprostřed výjevu 

klečí král Ludvík, pozvedá obraz Panny Marie a v pozadí je vojenská vřava, ze které 

vítězně vychází uherské vojsko. Legendu lze vcelku bezproblémově spojit 

s uherským králem Ludvíkem I. (1342-1382), který skutečně nad Turky slavně 

zvítězil. Protoţe nápis na reliéfu neobsahuje ţádný letopočet a ani ţádné písemné 

prameny se nedochovaly, nelze událost spojit s konkrétní bitvou. Je ovšem známo, 

ţe Ludvík za své vlády Turky porazil několikrát a tak má pouť z uherských zemí 

rovněţ své logické opodstatnění. 

V roce 1370 byl v Mariazell „vyháněn ďábel“ a také tuto událost zobrazuje 

prostřední výjev tympanonu z roku 1438. Benediktinský mnich, na jehoţ klíně 

spočívá rozevřená kniha se zaţehnávací formulí, pronáší slova exorcismu nad leţící 

ţenou, ze které vychází ďábel. Další skupinku zlých duchů zahání anděl pomocí 

meče do lesa. Vyhnání ďábla jiţ nepatří k původním mariazellským legendám, ale 

pro značnou popularitu začlenil opat Heinrich II. Moyker (opatem 1419-1455) tuto 

událost do výzdoby tympanonu. 

Dne 17. srpna 1399 vydal papeţ Bonifác IX. nejvýznamnější odpustkovou bulu 

pro Mariazell. V ní jsou uvedeny plnomocné odpustky, které lze získat vykonáním 

pouti v osmi dnech po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, tedy od 15. do 22. srpna. 

Poutník by měl také přispět na údrţbu baziliky a pro svou duši získá odpuštění všech 

trestů za spáchané hříchy, tak jak tomu bylo v případě návštěvy kostela sv. Marka 

v Benátkách o slavnosti Nanebevstoupení Páně (obr. č. 15). Jednalo se o tak zvané 

odpustky ab instar – na způsob těchto. Za pontifikátu papeţe Bonifáce IX. byly 

odpustkové listiny vydávány poměrně hojně, ty benátské jsou zmiňovány nejčastěji.60 

Odpustkovými listinami získala Mariazell potvrzení ochrany z nejvyšších míst a stala 
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se tak jedním z nejslavnějších poutních míst světa aţ do dnešní doby. Jen velmi 

málo poutních svatyň můţe doloţit tak kontinuální vývoj, jako právě Mariazell. Pro 

ilustraci uveďme několik svatých obrázků, sice aţ převáţně z 19. století, ale 

současně ve vydavatelích dokumentující prakticky celou střední Evropu. Jako vzor 

bylo zvoleno nejčastější vyobrazení poutní madony nad bazilikou (obr. č. 4 aţ 12). 

Tento motiv je na devoční grafice takových nakladatelů jako byli například J. E. 

Nelson, J. M. Motz (Augsburg), J. Chr. Winkler (Wien), D. Maulini (Praha), B. Geiger 

(Graz), J. B. Kiene (Bozen), J. N. Tertsch (Bregenz), Schaufele a Schepperlen 

(Stuttgart), Patzak (Chrudim). Geiger a Patzak zobrazují také mariánský sloup 

s oběma mariazellskými obrazy (obr. č. 13 a 14). Cenná je zakladatelská legenda na 

nesignované mědirytině z 18. století. Benediktinský mnich Meinrad přijíţdí na koni 

s milostnou sochou, kterou umístí v cele, jeţ má podobu malé dřevěné kaple (obr. č. 

3). V dolní části je nápis Ursprung des wunderthätigen Gnadenbilds Maria Zell in 

Steyermarck. 

Poutní místo Panny Marie Mariazellské bylo také mnohokrát kopírováno. 

Nejvýznamnější kopií v řádu benediktinů je Celldömölk, tak zvaná malá Mariazell 

v Maďarsku.61 Toto poutní místo zaloţil P. Odo Koptík OSB. P. Odo se narodil 18. 

října 1692 v Klatovech. Nejprve studoval filosofii a právo v Salcburku, kdyţ mu bylo 

21 let, vstoupil do noviciátu k benediktinům v opatství St. Lambrecht. Zřejmě chtěl 

působit jako zpovědník pro české poutníky v Mariazell. Po kněţském svěcení byl do 

Mariazell skutečně poslán. Roku 1739 se stal titulárním opatem bývalého 

benediktinského kláštera Dömölek. Přinesl s sebou kopii Mariazellské Panny Marie, 

pro kterou nechal nejprve postavit dřevěnou kapli. V roce 1747 začal stavět větší 

kamenný kostel, který byl o rok později vysvěcen. P. Odo však na císařský rozkaz, 

pro neshody s arciopatem Benediktem Sajghó z Pannonhalmi, byl donucen roku 

1750 Celldömölk opustit. Útočiště a přístřeší našel v opatství Göttweig, kde po pěti 

letech zemřel. 

Poutní místo v Mariazell mělo zřetelně pro všechny země habsburského 

soustátí velký význam a tak nebylo ani potřeba příliš zdůrazňovat jeho spojitost 

s benediktinským řádem. Jan Royt ve své studii Der Marienkult von Mariazell in den 
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böhmischen Ländern rozlišuje dva proudy v úctě k Panně Marii Mariazellské.62 První 

je státnědynastický a jak jsme jiţ uvedli, byl v úzké souvislosti se sv. Václavem a 

s vládnoucími Habsburky. Druhý pak odpovídá klasické lidové zboţnosti, jak ji známe 

z časového rozmezí 17. aţ 20. století. A právě proto, ţe se jednalo o spontánní vztah 

širokých lidových vrstev, necítili čeští benediktini potřebu kult tohoto místa zvlášť 

prosazovat. Přesto se ovšem v českých benediktinských klášterech shledáváme 

s mnoha materiálními a písemnými důkazy obliby Panny Marie Mariazellské. Pro 

příklad uveďme svého času hojně čtený spis P. Weremunda Procheho OSB Vylíčení 

cesty do Maria-Zellu z roku 1727, v rukopise zachovaném v archivních fondech 

Emauzského opatství.63  

Na druhé straně je ovšem zajímavé, ţe v samotném Rakousku najdeme 

například v opatském kostele v Ossiach v Korutanech na bočním oltáři kopii Panny 

Marie Altöttingské, ačkoliv bychom logicky čekali v této alpské zemi Pannu Marii 

Mariazellskou. Přednost byla dána vzdálenějšímu Altöttingu, protoţe toto bavorské 

poutní místo stálo vţdy v úzkých historických kontaktech se Salcburkem. Jiná 

opatství pak často mají vlastní domácí madony, jako například Göttweig gotickou 

pietu v kryptě konventního kostela. Ve španělském Montserratu ve Vídni ovšem, 

kromě logické Panny Marie Montserratské, našla značnou oblibu právě Madona 

Mariazellská, o čemţ pojednáme později. 

Souvislou mariánskou tradici sahající aţ do 10. století má tyrolské opatství ve 

Fiechtu-St. Georgenbergu. Klášter zaloţil Rathold z Aiblingu z rodu Rapotonů a svěřil 

ho pod ochranu sv. Jiřího, který byl téţ patronem domácího kostela v samotném 

Aiblingu. Kostel nesl vznešený titul Beatae Mariae Virginis sub tilia, coţ znamená: U 

blaţené Panny Marie pod lipami. Sám Rathold podnikl pouť do Říma a do Santiaga 

de Compostela, odkud si přinesl sochu Panny Marie, kterou umístil nejprve pod 

lípou.64 Odkud přišli benediktini na St. Georgenberg, se bohuţel nedá jednoznačně 

určit. První opat jménem Eberhard pocházel z Aiblingu a zřejmě ani nebyl 

benediktinem. Aţ druhý opat Balduin přišel z benediktinského Prüfeningu, a tak je 

moţno doloţit observanci kláštera k  Hirsau. V příloze je rytina piety se St. 

Georgenbergu. Devoční grafiku zhotovil pravděpodobně některý z bratří Klauberů. 
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Milostnou sochu na devoční grafice adorují sv. Jakub a sv. Jiří a dokládají, jak tradice 

volby jednotlivých světců jde zpět k zakladateli kláštera (obr. č. 16). 

 

 

3. 2. Ikonografie svatého Benedikta  

 

 

Černí mniši, jak byli benediktini také nazývání, oslavovali sv. Benedikta jako 

svého zakladatele, arciotce či patriarchu veškerého západního mnišství. Za tímto 

účelem se postupně ustálilo representativní vyobrazování sv. Benedikta. Příkladem 

v době baroka můţe být např. rytina Samuela Weishuna Oslava sv. Benedicta, jeţ 

byla provedena podle předlohy Karla Škréty a představena na škrétovské výstavě 

v roce 2010.65 Čekali bychom, ţe portrét sv. Benedikta ve smyslu Vera effigies, 

vzhledem k tomu, ţe sv. Benedikt ţil v pátém století a portrétní umění se vyvinulo 

mnohem později, nebude vůbec existovat. Barokní umění si ovšem poradilo po svém 

a „vytvořilo autentickou podobu“ sv. Benedikta, jak ji můţeme vidět třeba na obraze 

v klášteře Göttweig, od lokálního rakouského malíře 18. stol., jemuţ zdání autenticity 

dodává nápis na horním okraji: Vera effigies S. P. Nostri Benedicti Patriarcha / 

Monachorum, Desumpta ex Biblioteca Vaticana.66 Podobně postupoval i sto let 

později Giuseppe Mochetti na ocelorytině, kterou uvádíme pod číslem 9. ze sbírek 

opatství Göttweig. 

 Začněme nyní kasuisticky, na jednotlivých příkladech vysvětlovat ikonografii 

tohoto světce. Protoţe těţiště našeho zkoumání je v barokním období, budeme se 

zvlášť věnovat devoční grafice ze 17. a 18. století, která měla ve formě předloh 

rozhodující vliv na jednotlivé umělce. V opatství Göttweig, stejně jako ve sbírce prof. 

Jana Royta se dochovala ještě manýristicky pojatá rytina sv. Benedikta. Desku 

k tomuto vyobrazení vyryl Cornelius Galle a grafiku vydal Ioannes Galle (obr. č. 19). 

Sv. Benedikt je ztvárněn v oválném rámu, který je zasazen do portálové architektury 

zdobené málo vyvinutými rollverky. Světec si klade na ústa prst jako aluze na 

silentium. V ruce drţí berlu a knihu řehole. Na řeholi je prasklý pohár, tento motiv se 

objevuje ještě symetrický dvakrát u podnoţe zarámování. V pozadí za sv. 
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Benediktem je okno, na jehoţ parapetu sedí černý havran, který v zobáku drţí 

otrávený kus chleba. Motiv havrana se také dvakrát opakuje, tentokrát pro změnu na 

vrcholu konzole architektury zarámování. Nahoře je nápis Benedictus a dole v kartuši 

je napsáno: A quo benedictionis nomen hereditamus, Nursiae nobilis, omnium pene 

totius Occidentis Monachoru pater et institutor, regulam scripsit discretione 

praecipuam. Obijt  anno 543. aetatis 63. Překlad: Po něm jsme zdědili jméno 

poţehnání (= benediktini), šlechtic z Nursie, otec a zákonodárce téměř všech mnichů 

Západu, sepsal Řeholi, která se vyznačuje ctností rozlišování. Zemřel roku 543 v 63. 

roce ţivota. 

Na tomto místě uveďme veškerá grafická vyobrazení sv. Benediktina ze sbírek 

opatství v Göttweigu (rytiny byly často pouţívány jako titulní listy do knih): 

1. Idea Ordinis Hierarchico – Benedicti. Napsal Felix Ether, profes 

opatství Petershausen, kniha vyšla v Kostnici roku 1715. Na titulním 

listě je Benediktův triumf, světec sedí na voze taţeném pěti lvi. Rytinu 

vytvořil Jakob Andreas Fridrich (1684-1751). 

2. Sv. Benedikt jako ochránce Ettalu, devoční grafika. Rytec Georg 

Andreas Wolfgang (1631-1716), podle H. Huebera. 

3. 7 velkých obrazů ze ţivota sv. Benedikta. Podle Dialogů sv. Řehoře 

Velikého je vytvořil rytec Johann Ernst Mansfeld (1739-1796). 1. 

Mnich Roman nosí sv. Benediktovi jídlo do poustevny. 2. Sv. Benedikt 

poroučí havranovi, aby odnesl otrávený chléb. V pozadí skrze 

Benediktovu modlitbu se podařilo zdvihnout neobvykle těţký kámen. 

3. Sv. Benedikt vzkřísil sedláckého synka, kterého zavalila spadlá zeď 

při stavbě kláštera. 4. Při nedostatku potravin se Benedikt modlil o 

přeţití a před klášterní fortnou našli 200 pytlů mouky. Obrazy 5., 6. a 

7. se nedochovaly. 

4. Sv. Benedikt léčí posedlého. Kresba perem od Giovanni Giacomo de 

Rossi (1627-1691), podle Ludovica Caracciho (1555-1619). 

5. Sv. Benedikt. Reprezentativní vyobrazení světce s jeho hlavními 

atributy: Kniha řehole, prasklý kalich s jedem a havran s otráveným 

chlebem v zobáku. Johann Sebastian Klauber (kolem 1700-1768) a 

Johann Bapt. Klauber (1712-1787) podle Felixe Rigela (1743-1779). 
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6. Sv. Benedikt. Titulní list breviáře vydaného roku 1758 v Augsburgu. 

Světec drţí v ruce knihu ţalmů, kříţ, snítku trnového keře a pohár. 

Georg Christoph Kilián (1709-1781).  

7. Benediktova řehole a konstituce rakouské benediktinské kongregace 

z roku 1626. Uprostřed znak papeţe, který flankují postavy sv. 

Benedikta a sv. Scholastiky. Jedná se o znak papeţe Urbana VIII. 

(1623-1644), který v roce 1625 potvrdil statuta kongregace. 

8. Alegorie na eucharistii s benediktinským kříţem. Johann Andreas 

Pfeffel st. (1674-1748), podle Bonifáce Gallnera OSB (1678-1727). 

9. Vera effigie di S. Benedetto abbate, ocelorytina, Giuseppe Mochetti, 

Roma 1856. 

10. Lehr-, Tugend- und Sünder – Spiegel des hl. Benedikt. Napsal Rupert 

Sutor (Schuster), profes v Andechsu, vyšlo v roce 1719 v Mnichově. 

Nesignovaná rytina zobrazuje sv. Benedikta, jak se zjevil papeţi 

Řehořovi při psaní jeho Dialogů. 

11. Regula Sacra Sancti patri nostri Benedicti, Augsburg 1725. Mědirytina 

zobrazuje sv. Benedikta, jak píše řeholi podle Boţské inspirace (Bůh 

otec, holubice a srdce Jeţíšovo). Jakob Andreas Fridrich (1684-

1751). 

12. Benedikt poroučí Maurovi, aby zachránil tonoucího Placida. Devoční 

grafiku vytvořil Matthäus Hüsel (1629-1689). 

13. Chronicon Benedictburanun, Benediktbeuren 1751-1752. Karl 

Meichelbecks OSB (1669-1734). Nesignovaná rytina na titulním listě 

vyobrazuje sv. Benedikta ve slavobráně. 

14. Chronicon Gotwicense, Tegernsee 1732. Rytina na titulním listě 

zobrazuje misijní a kulturní činnost sv. Benedikta pro Germánii. 

Johann Georg Wolfgang (1662-1744), Berlin 1729, podle Antonio 

Beduzzi (1675-1735). 

15. Calendarium annale benedictinum, Ausburg 1672. Aegidius Rambeck 

OSB, profes ze Scheyern, podruhé vytištěno v Augsburku u Simona 

Uzschneidera kolem roku 1677. 
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Dále jsme prohlédli grafickou sbírku arciopatství sv. Petra v Salcburku, kde bylo 

nalezeno šest samostatných mědirytin sv. Benedikta a torzo jednoho grafického 

cyklu ze ţivota světce o pěti listech: 

1. Triumf sv. arciotce Benedikta. Namaloval Johann Carl von Reselfeld a 

vyryl Leonhard Heckenauer, vydáno v Salcburku v roce 1701. Tato 

rytina sloţená z několika desek působí jako oltářní obraz. Uprostřed 

je triumfující sv. Benedikt na voze taţeném koněm, slonem, lvem a 

velbloudem. Aluze na rozšíření benediktinského řádu po celém světe. 

Nahoře a dole jsou nesčetné zástupy benediktinských světců a světic 

(obr. č. 21).  

2. Polopostava sv. Benedikta se znakem arciopatství sv. Petra 

v Salcburku. Nesignovaná raněbarokní mědirytina, kterou objednal 

opat Albert III. Keuslin, během svého opatství v letech 1626-1657 

(obr. č. 20). 

3. Poslední přijímání sv. Benedikta. Vyryl Martin Engelbrecht. Augsburg 

(obr. č. 22). 

4. Sv. Benedikt v jeskyni. Nesignováno, odstřiţeno, ale pravděpodobně 

rytina od Klaubera (obr. č. 23). 

5. Klečící sv. Benedikt na modlitbách. Vyryl Jakob Matthias Schmuzer a 

vydal Martin Schedl v roce 1737 v Salcburku. V prvním plánu opat 

Benedikt pohrouţený do meditace, ve druhém plánu v pozadí rozbíjí 

berlou sochu boha Apollona (obr. č. 24). 

6. Sv. Benedikt podává Panně Marii knihu řehole a růţenec. Vyryl Jakob 

Matthias Schmuzer ve Vídni. U nohou sv. Benedikta sv. Maurus a 

Placidus (obr. č. 25). 

7. Cyklus ze ţivota sv. Benedikta. Dochovalo se pouze pět listů 

z jedenáctidílného cyklu, který vyryl Johann Ernst Mansfeld a ve Vídni 

vydal Franz Sebastian Schaur (obr. č. 26 a 30). 

 

Mědirytiny sv. Benedikta doloţené na území Bavorska: 

1. Modlící se sv. Benedikt. Nesignovaná mědirytina, polopostava sv. 

Benedikta v oválném rámu, který nese čtveřice andělů. Dva andílci 

nahoře zároveň otevírají knihu řehole, ve které je napsáno Regula S. 

Patris Benedicti a Ausculta o fili: praecepta Magistri, andílci při dolním 



 34 

okraji rámu nesou atributy sv. Benedikta, jimiţ jsou prasklý kalich a 

havran s otráveným chlebem. Při dolním okraji umístěn nápis S. 

Benedictus Abbas et Monachorum Pater vultu erat placido, moribus 

decoratus angelicis, tantaque circa eum claritas excreverat, ut in terris 

positus in celestibus habitaret. Ex breviar: Antiph: 4ta ad laudes, 

Volně přeloţeno: Sv. Benedikt opat a otec mnichů měl pokojnou tvář, 

zdobily ho andělské mravy a vzrostl kolem něho takový jas, ţe i kdyţ 

byl dosud na zemi, bydlel uţ v nebi (nebo mezi nebešťany?). Citace 

z Dialogů sv. Řehoře (obr. č. 31). 

2. Sv. Benedikt klečící. Mědirytina, signováno vpravo dole Klauber. Při 

dolním okraji je nápis Cum Phoebo Venerem pellit BENEDICTUS: et 

horum Lucis incensis, dat Simulacra Solo. Sed cum Baptista recipit 

Martinus honorem, Numina depulsis quam potiora Diis! Nahoře 

Dedicat et fundat, vlevo Soli Deo Deorum a vpravo Lucos subvertit et 

Aras. 

Benedikt zahání s Apollónem i Venuši. A zapáliv jejich (posvátné) 

háje, převrhuje na zem (jejich) modly. Se sv. Janem Křtitelem se 

dostává pocty sv. Martinovi – o kolik jsou to mocnější posvátné síly 

neţ vyhnaní bohové. Dedicat et fundat Dedikuje a zákládá, Soli Deo 

Deorum Jedinému Bohu bohů, Lucos subvertit et Aras Vyvrací háje a 

oltáře. Vše se opět vztahuje k příhodě zaznamenané sv. Řehořem 

Velikým (obr. č. 32). 

3. Sv. Benedikt obléká mnicha Romana do hábitu. Mědirytina, 

signováno vpravo dole Klauber. Při dolním okraji je napsáno Dum sua 

Romano BENEDICTUS Vota revelat, Induitur Monachus, Conditus 

Ultro Specu. Perquam vilis erat, dui corpus texit, amictus: Nempe sub 

hoc virtus sat stabilita latet a nahoře Ad pugna Sic redditur aptus. 

 Kdyţ Benedikt odhaluje své sliby Romanovi, je oblečen jako mnich a 

usazuje se (nejsme si zcela jisti, zdali je to tak míněno) v jeskyni. 

Oděv, který kryl (jeho) tělo, byl velmi chatrný, Ale pod ním se skrývá 

dostatečně pevná ctnost. Nempe sub hoc virtus sat stabilita latet. 

Další nápis Ad pugna Sic redditur aptus Tak je vhodně vystrojen do 

bitvy (obr. č. 33).   
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 Tyto dvě mědirytiny od Klaubera byly zřejmě součástí většího cyklu, 

nápisy jsou v hexametrech. Tato skutečnost téţ dokládá, ţe Klauber 

musel být v kontaktu se vzdělaným benediktem, nejspíše s někým od 

sv. Afry v Augsburgu. 

 

Jiţ z těchto rytin je zřejmé, ţe ikonografii sv. Benedikta tvoří tři okruhy. První 

představuje reprezentativní vyobrazení světce s jeho obvyklými atributy – knihou 

řehole, prasklým kalichem a s havranem, který drţí otrávený kus chleba v zobáku. 

Druhý okruh znázorňuje různé události ze ţivoty sv. Benedikta, tak jak jsou 

zaznamenány v Dialozích sv. Řehoře Velkého. K nejvydařenějším a výtvarně 

mimořádně působivým svatobenediktinským cyklům podle Řehořových Dialogů patří 

fresky Karla Kováře (1709-1749) z roku 1740 v patře středního traktu břevnovského 

konventu. 

Třetí okruh se vyvinul aţ v době barokní a představuje sv. Benedikta 

triumfujícího (Benedicto Monarchae), nejčastěji v postoji na voze taţeném čtyřmi 

různými zvířaty (obvykle kůň, lev, velbloud, slon), symbolizujícími rozmach 

benediktinského řádu na všechny čtyři světové strany. S motivem triumfu se lze 

často setkat u umělců oslavujících katolickou církev, jako byl např. Otto van Veen 

(1556-1629),67 či v dílech jeho nejslavnějšího ţáka Petra Pavla Rubense Triumf 

eucharistie (obrazárna v Pradu) a na oltářním obraze Vztyčování sv. Kříţe 

(mariánská katedrála v Antverpách 1609-1610),68 kde Kristus ačkoli ukřiţován, 

působí vítězně. Tito umělci a jejich tvorba pak následně ovlivňovali další tvůrce. Motiv 

triumfujícího sv. Benedikta nakreslil hornorakouský malíř Johann Carl von Resselfeld 

(1658-1735), vyryl Leonard Heckenauer (1650/60-1704), rytina byla vytištěna 

v Salcburku roku 1701 a posléze se stala vzorem zajímavých uměleckých děl, 

například sochy sv. Benedikta, kterou štýrský řezbář Johann Nischlwitzer (1691-

1772) zhotovil roku 1732 pro vrchol kazatelny v kostele ve štýrském St. Lambrechtu. 

Z Resselfeldova pojetí triumfujícího sv. Benedikta však především vyšli malíři fresek 

Joseph Anton Merz v benediktinském kostele v Oberaltaichu (1727-1730),69 Paul 
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Troger v sále prelatury benediktinského kláštera v Melku (1739),70 Johann Michael 

Rottmayr v hlavní lodi klášterního kostela v Melku (1720-1721),71 který je rovněţ 

autorem oltářního plátna se stejnou tematikou v univerzitním kostele v Salcburku 

(1722) a Bartolomeo  Altomonte na schodišti benediktinského kláštera 

v Seitenstetten (1744).72 Triumfující sv. Benedikt na voze, a spolu s ním Chronos, se 

objevují rovněţ na devoční grafice známého vídeňského rytce Johanna Jakoba Lidla 

(1696-1771).73 Naproti tomu v českém benediktinském prostředí byl kult světců 

pojímán mnohem střízlivěji, podobná glorifikace a apoteóza řádového patriarchy se 

v českých zemích prakticky neobjevila.74 Výjimkou je výzdoba ústřední klenby 

benediktinského kostela sv. Petra a Pavla v Rajhradě, oslavující sv. Benedikta a 

šíření křesťanství benediktinskými mnichy ve světě. Sv. Benedikt stojí v předsálí 

iluzivní architektury, za ním vykukují hlavy Benediktových ţáků sv. Maura a sv. 

Placida a na pendativech jsou další benediktinští světci: kázající sv. Bonifác (šíření 

křesťanství v Evropě), sv. Vojtěch křtící uherského krále Štěpána a jeho manţelku 

(šíření křesťanství na východě, aţ do Asie), kázající Don Bon Buellius, opat 

z Montserratu (misionář v Americe) a sv. Bononius křtící domorodce v Africe. 

Autorem působivé fresky (1729) provedené v typickém barokním iluzionismu byl 

v Římě poučený Jan Jiří Etgens (1691-1757).75 Freska Johanna Jakoba Stevense 

von Steinfels (1651-1730) v presbytáři břevnovské sv. Markéty(1719), která sice téţ 

oslavuje sv. Benedikta, je ovšem ve srovnání s uvedenými díly méně významným 

výtvorem umělce jiţ značně pokročilého věku. 

 

 

3. 3. Výběr benediktinských světců 

 

 

Za jeden z nejvýznamnějších zdrojů pro ikonografii benediktinských světců lze 

povaţovat Calendarium Annale Benedictinum (Augsburg 1675-1677). Tento kalendář 

vydal P. Aegidius Ranbeck, mnich opatství Scheyern a P. Amandus Liebhaber 
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(1636-1695). První byl zřejmě autorem textové části a druhý rytcem či autorem 

předloh. U druhého je na náhrobku v klášteře Scheyern zaznamenáno: Divos sacri 

ordinis nostri clarificavit edito in lucem compendioso opere Annalium et Centuriarum 

de vita et miraculis sanctorum Benedictinorum eleganti non minus stylo quam 

pulchris imaginibus illustrato.76 Překlad: Světce našeho posvátného řádu oslavil 

obsáhlým kniţně vydaným dílem Análů a centurií o ţivotě a zázracích svatých 

benediktinů, ozdobeným elegantním stylem jakoţ i krásnými obrazy. 

Z tohoto významného kalendáře uveďme dva světce: 

1. Sv. Petr Damiani OSB. Nesignovaná mědirytina. Světec stojí u stolu, 

na kterém leţí rozevřená kniha s psacím brkem v kalamáři a v rukou 

drţí Officium seu Horae B. V. Mar. Vpravo nahoře v oblacích se 

zjevuje Panna Maria, vlevo v pozadí je umístěn kardinálský klobouk a 

při dolním okraji nápis S. Petrus Damiani Card. et Ep. Ost. Ord S. Ben 

(obr. č. 34). 

2. Pokoušení sv. Venantia OSB. Nesignovaná mědirytina. Světec třímá 

v levé ruce opatskou berlu a pravou ţehná pokušitelům. Při dolním 

okraji nápis S. Venantius Abbas Ord S. Ben. 

 

Různé kalendáře či seznamy, jakési první encyklopedie světců, měli rozhodující 

význam při utváření ikonografie. V knihovně břevnovského archisteria je šest 

oválných obrazů řádových světců, kteří vynikali vědeckou akribií. Například sv. Petr 

Damiani je velmi podobně pojat jako v Calendarium Annale Benedictinum. Sv. 

Venantius je příkladem světce poměrně neznámého a díky maskám pokušitelů 

ikonograficky velmi ojedinělého. 

V českém prostředí si ovšem jednotlivá opatství vytvářejí vlastní okruhy světců. 

U sv. Jana pod Skálou to byl zejména sv. Ivan. Klasická je nesignovaná rytina sv. 

Ivana z konce 17. století. Světec klečí na pravém koleni, v pravé ruce drţí 

jednoduchý kříţ a levou rukou se opírá o poustevnickou hůl. Vlevo za světcem 

vykukuje laň. Dole je umístěna nápisová páska S. IVANUS PRIMUS EREMITA IN 

Rno BOHEMIA. Tuto rytinu získal roku 1931 P. František Teplý (obr. č. 36). 

Další mědirytina, tentokrát z konce 18. století, zobrazuje světce klečícího, jak se 

modlí před kříţem. Výjev je umístěn v oválném medailonu, který po stranách zdobí 
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ovocné festony. Nahoře je nápis Heiliger Ivan a dole v kartuši Wer auf Gott traut wird 

von Gott erheret (obr. č. 37). 

Z poloviny 19. století, kdy dochází k oţivení zájmu o české dějiny, pocházejí 

dvě ocelorytiny s námětem setkání sv. Ivana s kníţetem Bořivojem na lovu. Toto 

zobrazení vycházelo dlouhá léta jen s nepatrnými obměnami v podobě svatých 

obrázků u známých praţských nakladatelů Hegewalda a Hory (obr. č. 38 a 39). 

V Břevnově se domácím světcem stává poustevník Vintíř, který v klášterní 

bazilice nalezl svůj hrob. Rytina od J. Klaubera z roku 1762 reprodukuje náhrobní 

desku světce po nálezu v klášterní zahradě. 

Je nesporně zajímavé, ţe samotnému zakladateli břevnovského archisteria se 

v devoční grafice dostává menší úcty, neţ bychom očekávali. Hodnotné zobrazení 

sv. Vojtěcha se dochovalo na velkém pergamenu, kde je světec zobrazen 

s obvyklými atributy pádlem a biskupskou berlou (obr. č. 40). Lze se sice oprávněně 

domnívat, ţe v barokní době vznikly nějaké rytiny zobrazující zakladatelskou 

legendu, ale dosud jsme ţádné neobjevili.77  

Ovšem světcovo umučení lze dokumentovat přinejmenším na dvou rytinách. 

První nesignovaná vznikla zřejmě v Praze a zobrazuje sv. Vojtěcha v okamţiku jeho 

mučednické smrti, kdy mu pohanský bojovník kopím probodává hruď (obr. č. 41). 

Druhá rytina zobrazuje v medailonu reprezentativně sv. Vojtěcha a v dolní části je 

opět scéna jeho umučení. Tato mědirytina je dílem Johanna Andrease Pfeffela 

z Augsburgu a velmi zajímavé je zobrazení dvouocasého českého lva v horní 

korunované kartuši, kterou pozvedají dva andělé (obr. č. 42). 

Velmi oblíbeným českým světcem byl sv. Prokop, domácí patron Sázavského 

kláštera. Reprezentativní, aţ takřka kanonické zobrazení tohoto světce je na oltářním 

obraze klášterního kostela, který se nalézá nad jeho původním hrobem. Tento 

námět, tzv. Vera effigies, zprostředkovává rytina z druhé poloviny 17. století od 

Bartoloměje van Westerhouta. Sv. Prokop je frontálně vyobrazen jako opat v rochetě 

a pluviálu, na hlavě má mitru, v levé ruce berlu se sudariem a v pravé ruce drţí na 

laně čerta. Vlevo v pozadí je zobrazena známá legendická událost, podle které sv. 

Prokop zapřáhl čerta k orbě. Vpravo je znázorněno vyhánění zlých duchů světcem 

                                                 
77

 Tato skutečnost pochopitelně nic neubírá na významu a postavení sv. Vojtěcha v barokní 
legendistické literatuře i v náboţenské místní tradici, kde naopak jsou v české krajině ukazována 
mnohá místa, v nichţ světec zanechal hmatatelné stopy své přítomnosti (kameny, skály, studánky 
apod.). Ostatně tato dotýkaná místa jsou právě pro benediktinské světce charakteristická (Prokopova 
jeskyně na Sázavě, jeskyně sv. Ivana ve sv. Janu pod Skalou, Vintířova skála u Dobré Vody aj.) Royt 
J., cit. v pozn. 16, s. 114-115. Srov. téţ Kalista Z., cit. v pozn. 21, s. 93. 



 39 

(obr. č. 43). Pouze v torzu dochovaná mědirytina zobrazuje setkání kníţete Oldřicha 

na lovu se sv. Prokopem. Tuto rytinu vytvořil J. Franck podle předlohy Fischese (obr. 

č. 44). 

Můţeme tedy konstatovat, ţe kromě sv. Benedikta se v českém prostředí 

uplatnili především benediktinští světci domácího původu.  

 

 

3. 4. Svatá Scholastika a její následovnice 

 

 

Reprezentativní vyobrazení sv. Scholastiky je na rytině S. Scholastica Virgo. 

Postava stojící abatyše s berlou a knihou je oděna do tradiční chórové kukule. Vlevo 

nahoře je letící holubice k Bohu Otci, dole jsou dvojčata Benedikt a Scholastika při 

rozhovoru v chatrči, vpravo klášterní budova a kostel, dole je kartuše s nápisem. 

Mědirytina od M. van Somerena podle J. Tussyna byla vydána u Georga Rischerma 

v Augsburku roku 1725 (obr. č. 46). 

Jinou variantu sv. Scholastiky zobrazil J. Klauber na rytině S. Scholastica 

O.S.B. Poprsí světice je umístěno na oblaku, ze kterého vycházejí blesky a déšť, 

v dolní části je umístěn rozhovor dvojčat Benedikta a Scholastiky v ruině presbytáře 

kostela, vlevo šest medailonů s vyobrazením klášterů a osm medailonů 

benediktinských světic, vpravo trofeje vladařek, královen a kněţen (obr. č. 47). 

Na proplétající se pásce nápis Monast: Virg: 15000. Quam plurimae. Oravit et 

celum dedit pluviam. Iac.5.v.18. Imperatrices 12 Reginae 45 pene innumerae. 

Concrescat ut pluvia doctrina mea. Deut.32.v.2. Překlad: Panen mnišek 15 tisíc. Jak 

mnoho! Pomodlil (a) se a nebe dalo déšť. Jak.5,18, Císařoven 12, Královen 45, 

téměř bez počtu. Ať jako déšť vzroste má nauka. Dt.32,2. Signováno vpravo dole Ios. 

et loa. Klauber. 

V německých zemích byla velmi oblíbenou světicí sv. Walburga, u které se 

vyvinula podobně reprezentativní zobrazování jako u sv. Scholastiky. Ze 17. století je 

rytina S. WALBURGA ABBATISSA. DIOECESIS EYSTETTENSIS PATRONA. 

Postava světice v kukule drţí v pravé ruce berlu, v levé knihu s nádobkou na olej a 

na hlavě má korunu. Vpravo v pozadí vystupuje biskupský kostel v Eichstättu a vlevo 

opatství benediktinek v témţe městě. Rytinu vytvořil Andreas Geyer v Řezně (obr. č. 

48). 
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Pozdní vyobrazení poprsí sv. Walburgy odpovídá typizovanému pojetí světice, 

která drţí v pravé ruce nádobku na olej a o levou ruku má opřenu berlu. Litografie 

Joh. Kravogla z Innsbrucku (obr. č. 50). Podobnou litografii vydalo nakladatelství 

Dreselly v Mnichově (obr. č. 51). 

Zcela ojedinělá je nesignovaná rytina sv. Walburgy ve společnosti šlechtičen. 

Uprostřed vyobrazení se nachází gotická architektura hrobu světice. V popředí vlevo 

na klekátku je bavorská kněţna Maria Amalia von Bayern (1701-1756) a vpravo klečí 

její dvě nejmladší dcery Maria Anna Josepha (1734-1776) a Josepha Maria Antonia 

Walburga (1739-1767). Obě dívky byly za války o rakouské dědictví poslány na 

výchovu do opatství St. Walburg v Eichstättu. Veduta tohoto opatství je vlevo 

v pozadí a uprostřed na oblacích se vznáší sv. Walburga. Tato rytina vznikla jako 

frontispis k dílu Eichstättisches Heiligthum, které napsal a v Řezně roku 1750 vydal 

jezuitský kněz Anton Luidl. Stalo se tak z iniciativy abatyše Adelgundis Pettenkofer 

(1696-1756), (obr. č. 49). 

Oblíbenou a relativně často zobrazenou benediktinskou světicí byla sv. 

Erentrudis, první abatyše na Nonnberku v Salcburku. Oblíbenost této světice lze 

doloţit mimo jiné faktem, ţe její mědirytinu si roku 1663 objednala cisterciácká 

abatyše Regina Francisca z Kirchaimu jako dar pro svou sestru. Sv. Erentrudis je 

zobrazena v kukule před stolem, na kterém je otevřená kniha a kříţ, v levé ruce drţí 

model kostela na Nonnberku a o pravou ruku má opřenu berlu. V horní části 

mědirytiny je napsáno Mihi autem adhaerere Deo bonu est: ponere in Domino Deo 

spem meam. Ps. 72. Pro mě lnout k Bohu je dobro, skládat svou naději v Pána Boha. 

Ţl. 72. Quia melius est sperare in Dno. Quam sperare in principibus. Ps. 117. Protoţe 

lépe je doufat v Hospodina, neţ doufat v kníţata. Ţl. 117. Dole je nápis S. Erentrudis 

Virgo, prima Montis Monialium Salisburgi Abbatissa, magni Ruperti Boiariae Apostoli 

Soror, ex Galliae Lilijs, et velatae Castitatis bisce in terris primitia vixit Ao 582. Cuius 

festum celebratur 30. Junij. Reu Dnae Dnae M. Ioannae Franciscae Abbatissae 

celeberrimi Monasterij in Monte Monialium Salisburgi, bonoris et amoris ergo, Iconem 

banc incidi curauit Eidem Deuotissima Regina Francisca Ord. Cisterc Abbatissa in 

Kirchaim. 1663. Překlad: Svatá panna Erentrudis, první abatyše na Nonnberku 

v Salcburku, sestra velkého Ruperta, apoštola Bavorska, z gallských lilií, roku 582 se 

na zemi doţila dvakrát prvotin. Její svátek se slaví 30 června. Paní a Paní Marii Janě 

Františce, abatyši přeslavného kláštera na Nonnberku v Salcburku, dala tento 

obrázek vyrýt Regina Františka, abatyše řádu cisterciáckého v Kirchhaimu 1663. 
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Kolem svatozáře světice je nápis Sicut Oliua fructifera in domo Dei. Ps. 51. Jako 

úrodná oliva v domě Boţím. Ţl. 51. A od úst sv. Erentrudis k Ukřiţovanému směřuje 

nápisová páska propter te mortificamur tota die. Ps. 43. Pro tebe se umrtvujeme celý 

den. Ţl. 43. (obr. č. 52). 

Reprezentativní vyobrazení sv. Erentrudis nalezneme například na litografii 

z první poloviny 19. století. Světice s berlou v ruce klečí v oblacích nad věrně 

zobrazeným opatstvím  Nonnberg v Salzburku. Grafiku na litografický kámen ryl 

Güntherr. Nápis uvádí S. Erentrudis, erste Äbtisinn in Nonnberg (obr. č. 53). 

Poměrně známou světicí byla rovněţ sv. Otýlie, která byla pojímána velmi 

podobně jako sv. Walburga, pouze jedním z atributů nebyla lahvička na olej, ale oči. 

Dokladem jsou dva pergameny z 18. století. Větší pergamen má dole nápis S. 

OTHILIA Hochenburger a jedná se o zobrazení světice, které patřilo řeholnici Otýlii 

Hochenburger (obr. č. 55). Na menším pergamenu je prostý nápis S Ottilia (obr. č. 

54). 

Častá devoční grafika zobrazující světice ze ţenské větve benediktinského řádu 

byla tedy oblíbena především v německy mluvících zemích a týkala se zejména 

významných klášterů v Salcburku a Eichstättu. Také sousední Polsko mělo a dosud 

má osm fungujících opatství benediktinek, kde se lze s devoční grafikou setkat. Pro 

české barokní benediktinství bude přínosná ikonografie kostelů bývalých slezských 

klášterů v Lehnici a Libotově. 

Situace v Čechách byla odlišná, neboť výrazněji se prosadil pouze klášter 

benediktinek na Hradčanech, ostatní domy zůstávaly vţdy ve stínu hradčanského 

opatství. Do barokní doby zůstal funkční pouze svatojiřský klášter, který byl od svého 

zaloţení úzce spjat s dějinami praţského biskupství a také s osudy českého 

panovnického rodu, jak mimo jiné dokládají dvě mědirytiny, na které doktoranda 

upozornil profesor Jan Royt. První znázorňuje abatyši Mladu. Zakladatelka je 

oblečena do hábitu benediktinek, v levé ruce drţí lilii a gestem pravé ruky odkládá 

kníţecí čepici, v pozadí je průčelí klášterního kostela sv. Jiří na Hradčanech. Dole je 

nápis B. Maria Milada. Ord: S. Benedicti, des h. Wenceslai Bruders tochter, des 

fürstlichen Klosters beÿ St. Georg Stiffterin und erste Abtissin, hat den Böhmerland 

das Prägerische bistumb von Ioanne den 13 erlanget. Objit Ao 998. 8. februarij. 

Vpravo dole signatura A. Neürautter sculp (obr. č. 56). 

Druhá rytina je ještě zajímavější, protoţe zobrazuje abatyši Kunhutu, která se 

sice o klášter velmi zaslouţila, ale nebyla ani blahořečena. Na rytině je abatyše 
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Kunhuta, opírající se o stolní kříţ a drţící lilii. Před kříţem odloţila královskou korunu 

a ţezlo. V pozadí vpravo je pohled na svatojiřský klášter od královského letohrádku 

Belveder, coţ lze vyvodit z přítomnosti kuţelkové balustrády v pravém dolním rohu. 

Dole je nápis B. Cunegundis aus den Orden des S. Benedicti Ottogari II. des Kőnigs 

aus Bőhmen tochter, in den fürstlichen Kloster beÿ S. Georg Abtissin ein Spiegl der 

heiligkeit. Objit 1321. 13. februarij. Signováno vpravo dole A. Neürautter sculpsit 

Pragae (obr. č. 57). Jedná se o zřejmý projev lokálního patriotismu a oprávněného 

sebevědomí hradčanských benediktinek v 18. století, které si byly vědomy nejen 

starobylosti svého zaloţení, ale s hrdostí poukazovaly zejména na přemyslovský 

původ svých prvních abatyší (viz s. 102 naší práce), jak o tom svědčí i nápis ze 17. 

stol. na domnělém hrobě abatyše Kunhuty.78  

V klášterním kostele hradčanských benediktinek nalezla místo posledního 

odpočinku po translaci z Tetína také sv. Ludmila, v obrazové příloze uvádíme její 

dvojí vyobrazení. Na prvním je representativní sv. Ludmila se svými klasickými 

atributy, s palmovou ratolestí a se šálou. Autorem tohoto vyobrazení je praţský rytec 

Antonín Birckhart (1677-1748) (obr. č. 58). Dalším vyobrazením je kolorovaná 

mědirytina od anonymního pozdně barokního rytce, na které je sv. Ludmila v hábitu 

benediktinek (obr. č. 59). 

 

 

 

 

4. JEDNOTLIVÁ OPATSTVÍ 

 

 

4. 1. Břevnovsko broumovské archisterium  

 

 

Zaloţení břevnovského archisteria se tradičně klade do roku 993. Tento rok se 

opírá o listinu kníţete Boleslava II. ze 14. ledna a o bullu papeţe Jana XV. z 31. 
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května uvedeného roku. Oba dva dokumenty se nezachovaly v originálech, nýbrţ 

v opisech, pokládaných za falza. První listina, zachovaná v opisu, uvádí jako den 

vysvěcení kláštera 14. ledna 993.79 Z toho pak logicky vyplývá, ţe klášter byl zaloţen 

dříve, protoţe svěcení budov v zimním měsíci lednu nutně předpokládá, ţe klášter jiţ 

nějakou stavební podobu musel mít. Této listině se dříve moc nevěřilo, protoţe byla 

později doplňována o další fakta, co se týká nadání. Je třeba však podotknout, ţe 

listina v pravdě reprodukuje základní informace z doby zaloţení. U druhé listiny byly 

důvodem pochyb nepřesné údaje o době Janova pontifikátu, které zavinil patrně 

opisovatel listiny, psané v originálu na papyru. Původní listina byla značně 

poškozená a na okrajích špatně čitelná. Opis byl pořízen právě kvůli špatnému stavu 

originálu. Listina byla určena Anastázovi, prvnímu opatu břevnovského kláštera a 

jeho spolubratřím. Papeţ v ní konstatuje, ţe klášter je v českém království prvním a 

novým zaloţením, které ovšem jak jsme poznali ze zprávy našeho ctihodného bratra 

Adalberta (tj. Vojtěcha), praţského biskupa a zakladatele téhoţ kláštera, jak 

v záleţitostech světských, tak duchovních, dík milosrdné Boţí prozřetelnosti, jiţ dílem 

vzkvétá.80  Lze tedy předpokládat, ţe k uvedenému datu byly alespoň nejnezbytnější 

části kostela a kláštera hotovy. Vzhledem k tomu, ţe se sv. Vojtěch vrátil ze svého 

pobytu v Itálii velmi pozdě na podzim roku 992, sotva bylo moţné zbudovat přes zimu 

jakékoli provisorium. Břevnovské archisterium tak bylo zaloţeno nejspíše před 

Vojtěchovým odchodem do Itálie, k němuţ došlo v roce 988.81  

Klášterní diárium k roku 1854 informuje, ţe opat Jan Nepomuk Rotter (1844-

1886) přistoupil k restaurování Vojtěšky, při čemţ byla stará kovová tabulka 

s nápisem nahrazena novou, neboť opat usoudil, ţe jeho znění neodpovídá 

historické skutečnosti. Podle původního nápisu, v němţ se nepochybně ozývala stará 

tradice, byl břevnovský klášter zaloţen sv. Vojtěchem někdy po roce 980, potvrzen 

pak roku 993 a nadán statky Boleslavem II. Zboţným, českým kníţetem. Tento 

nápis, datovaný chronogramem do roku 1750, pocházel z doby druhé přestavby 

Vojtěšky, kterou za opatování Benno Löbla provedl Kilián Ignác Dientzenhofer.82  

Opat Rotter byl toho mínění, ţe rok 980 nelze doloţit a sloţil proto nápis nový, podle 
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něhoţ byl klášter zbudován v roce 993. Opat Benno Löbl, který se buď opíral o 

starou klášterní tradici, nebo uvaţoval jako historik logičtěji neţ opat Rotter, byl 

pravdě daleko blíţe. Jak bylo uvedeno výše, v lednu roku 993 byl vysvěcen jiţ z části 

vybudovaný klášter. 

Břevnovské archisterium bylo nejstarší monastickou institucí Čech, této 

skutečnosti si byly jeho konventuálové dobře vědomi, proto také kopii listiny papeţe 

Jana XV, z 31. května roku 993 vsadili do bohatě rozvilinového rámu, který zhotovil 

Karel Josef Hiernle (asi 1693-1748). Původně byla tato zarámovaná listina umístěna 

pod krucifixem v čele letního refektáře, dnes se nachází na chodbě nad dveřmi do 

klauzury. 

Zaloţení břevnovského archisteria připomínají zejména dvě pískovcové sochy 

sv. Vojtěcha a Boleslava II. Zboţného z roku 1713 od Matěje Václava Jäckla (1655-

1738) umístěné na fasádě západního průčelí klášterního kostela sv. Markéty.83 Na 

jiţní straně fasády jsou sochy sv. Benedikta a sv. Otmara od téhoţ autora. Obdobnou 

výzdobu lze spatřit nad vchodem do klášterního kostela v Broumově, zleva doprava 

stojí papeţ Jan XV., sv. Vojtěch, sv. Benedikt, sv. Scholastika a kníţe Boleslav II. 

Zboţný. Tyto sochy vytesal broumovský kameník Gottfried Bösewetter v roce 1725.84  

Celou scénu zaloţení břevnovského kláštera nalezneme zpodobněnu 

v Břevnově na třech místech třemi různými technikami. Na jednom z bočních oltářů je 

známá olejomalba Setkání sv. Vojtěcha s kníţetem Boleslavem II. nad pramenem 

potoka Brusnice z roku 1718 od Petra Brandla (1668-1735). Stejné téma pojednal na 

fresce v ambitu prvního patra prelatury v roce 1740 Karel Kovář. Lze souhlasit 

s Pavlem Preissem, ţe tuto fresku pojal Kovář vcelku konvenčním způsobem, na 

rozdíl od expresivních vyobrazení na dalších polích (vyplenění břevnovského 

kláštera husity, jeho nová výstavba, výjev sv. Hedviky nad mrtvým synem, 

Thaumaturga a Chronos před broumovským klášterem, polická a rajhradská 

fundace).85 

 Třetím zpodobněním zakladatelského výjevu byla původně teatrální skupina 

soch přibliţně z roku 1750, z nichţ se ovšem dochovaly pouze postavy obou 

zakladatelů, od dvorního sochaře Josefa Kleina, umístěné u studánky ve Vojtěšce.86 
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 Relativně časté výtvarné zobrazování Boleslava II. Zboţného nalezlo své 

vyjádření také v liturgii, kdy kaţdého 7. února se ve všech kostelech břevnovského 

archisteria slavila vzpomínka na kníţete-zakladatele, a to nikoliv obvyklou formou 

chorálního requiem, ale děkovnou bohosluţbou. Po slavnostní figurální mši svaté se 

pak při této příleţitosti rozdával před kostely chléb a peníze místním chudým. 

Další důleţité datum v dějinách břevnovského kláštera byl 8. říjen roku 1045, 

kdy kníţe Břetislav I. vydal listinu, ve které píše, ţe zakládá s pomocí Boţí větší 

kostel ke cti sv. Adalberta, apoštola Českého národa i pro věčnou spásu duše své i 

svých rodičů.87 Zájem o břevnovský klášter oţivila úspěšná válečná výprava 

Břetislava I. do Polska, odkud přivezl tělo druhého praţského biskupa a mučedníka 

sv. Vojtěcha. V tomto kostele byl pod oltářem sv. Štěpána pohřben beatus 

Guntherus, blahoslavený Vintíř (kolem 955 – 9. 10. 1045), který se po sv. Vojtěchovi 

stal druhým domácím světcem břevnovského archisteria. Vintíř pocházel ze 

vznešeného durynského rodu, listinou ze dne 25. prosince se zřekl svého 

majetkového podílu ve prospěch bratří a vstoupil do opatství Niederalteich, kde se 

jeho duchovním otcem stal opat Gotthard.88 Později ţil jako poustevník v Bavorském 

lese, kde se k němu připojilo několik mnichů, pro které zaloţil probošství Rinchnach. 

Odtud podnikl Vintíř zřejmě několik cest do Uher, protoţe se mu tradičně připisuje 

zaloţení maďarských klášterů Szala (1019) a Bakonybél (1030).89 K Čechám byl 

Vintíř poután přátelským vztahem ke kníţeti Oldřichovi (1034) a s tím je spojeno 

podání, ţe byl kmotrem či dokonce pokřtil syna Břetislavova. Jako osmdesátiletý se 

opět stáhl do samoty v oblasti Dobré Vody. Podle svého přání byl pohřben 

v Břevnově, kde tehdy vládl opat Meinhard (1035-1089), který byl téţ profesem 

opatství Niederlateich.90 

Z Vintířova ţivota jsou nejznámější dvě legendy. První líčí zázrak s oţivením 

pečeného páva: Kdyţ se Vintíř na příkaz svých představených dostavil ke Štěpánovi 

do Uher, předloţili mu u tabule jako zvláštní pozornost pečeného páva. Poustevník 

jej odmítl jíst, protoţe mu řádová pravidla zakazovala poţívat maso, ale královo 

naléhání se změnilo v příkaz. Vintíř nechtěl porušit řeholní zásady, ale ani urazit 
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panovníka, a tak vloţil se slzami hlavu do dlaní k modlitbě s prosbou, aby rozhodl 

sám Bůh. Kdyţ opět tvář pozdvihl, spatřil oţivlého ptáka odlétat otevřeným oknem. 

To naplnilo hostitele k Vintířovi bázní a úctou.91 

Druhý příběh se týká Vintířovy smrti: Po vítězném taţení do Polska podnikl 

Břetislav s praţským biskupem Šeborem (Severem) velký hon v prácheňském kraji. 

Pronásledovali zvláště krásného a velkého jelena, aţ se vzdálili od druţiny a dospěli 

do blízkosti Vintířovy poustevny, u níţ se jelen bez stopy strachu zastavil. Tu uslyšel 

kníţe hlas z nebe. „Břetislave, na tomto místě je zakopán poklad“. Spatřil dřevěnou 

chýši na mohutné skále a přistoupil k ní. Uvnitř leţel stařec, jehoţ tvář zářila jako 

andělská. Vintíř kníţete laskavě vyzval, aby se nebál, ale chválil Boha, neboť nalezl 

toho, kdo jej drţel při křtu. Pak se rozvinul mezi oběma rozhovor, v němţ Vintíř odmítl 

nabídnutou péči a nakonec kníţete vyzval. „Chceš-li pro mne něco dobrého učinit, 

můj synu, nezamítni mou prosbu! Čas mého skonu se totiţ přiblíţil a přeji si nalézt 

místo posledního odpočinku v klášteře Břevnově a očekávat tam den Posledního 

soudu. Prokaţ tomuto místu na mou památku dobrodiní! Chceš-li znát hodinu mého 

skonu, zítra o třetí hodině denní mě Bůh odvolá ze ţivota“. Kdyţ se kníţe s biskupem 

v uvedenou dobu dostavili, zastihli Vintíře v modlitbách. Šebor mu podal eucharistii a 

udělil svátost umírajících. Jakmile Vintíř vydechl duši, rozvonělo se jeho tělo, jeţ pak 

bylo dle jeho přání dopraveno do Břevnova párem nezkrocených koní k pohřbení.92 

Po devíti letech pak splnil kníţe Vintířovu prosbu a zaloţil klášter v Rajhradě, 

podléhající Břevnovu. 

Legendická událost líčící zázrak s oţivením pečeného páva se stala námětem 

fresky stropu hlavního sálu břevnovské prelatury, pro jejíţ zhotovení povolal opat 

Otmar Zinke, po příkladu svého spolubratra kladrubského opata Maura Fintzgutha, 

slavného bavorského malíře Kosmu Damiána Asama (1686-1739). Jednu ze svých 

nejlepších fresek vytvořil K. D. Asam v letech 1726 aţ 1728.93 Dodejme, ţe při 

úpravách hlavního sálu břevnovské prelatury spolupracoval K. D. Asam s K. I. 

Dientzenhoferem a plodná spolupráce obou umělců pokračovala při obnově kostela 
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sv. Mikuláše na Starém Městě a hlavně v kostele sv. Kříţe a sv. Hedviky 

v Lehnickém poli.94  

Tentýţ zázrak poustevníka Vintíře se opakuje ve fresce na stropě centrálního 

sálu pavilónu Vojtěška. V roce 1750 proběhla druhá přestavba Dientzenhoferova 

Lustschlossu a při této příleţitosti vznikla nástropní malba, kterou provedl František 

Lichtenreiter (1700-1775).  

Smrti poustevníka Vintíře se jiţ na konci druhého desetiletí 18. věku dostalo 

důstojného vyobrazení od Petra Brandla pro boční oltář opatského kostela sv. 

Markéty.95 Tento obraz se stal vzorem několika dalších zpodobení světce.96  

Dne 11. listopadu roku 1716 nechal opat Otmar přenést ostatky poustevníka 

Vintíře z Police nad Metují do novostavby břevnovského kostela. Poté byly ještě 

jednou vyňaty a vloţeny do cínové schrány a vsazeny zezadu do oltáře, tehdy jiţ 

s Brandlovým obrazem Vintířovy smrti (10. 8. 1726).97 Z vyprávění pana arciopata 

Anastáze Opaska víme, ţe v roce 1946 nechal na prosbu Emanuela Pocheho a Jana 

Čeřovského hrob v Břevnově otevřít. V oltáři se skutečně našla malá cínová rakev 

s nápisem z doby opata Otmara Zinkeho. Dle svědectví arciopata Anastáze však 

byla schránka prázdná. Pouze plsť a prach by nasvědčovaly tomu, ţe se relikvie 

rozpadly. V archivu památkové péče by údajně měla existovat k aktu otevření 

Vintířova hrobu fotografická dokumentace.98 V době pozdního baroka tak byla 

v Břevnově věnována větší pozornost poustevníku Vintířovi, který svou posmrtnou 

přítomností dokonce zastínil zakladatele sv. Vojtěcha, pohřbeného v praţské 

katedrále sv. Víta. 

Zájem o poustevníka Vintíře dále oţivil nález jeho náhrobní desky v zahradě 

břevnovského kláštera, ke kterému došlo 18. července roku 1761. Náhrobní deska 

byla poté vsazena do jiţní fasády břevnovského klášterního kostela, do druhého 

zaslepeného portálu, který vyzdobil iluzivní freskou Josef Hager, aby byl hrob 

poustevníka Vintíře připomínán všem kolem jdoucím poutníkům. Obdobně je tomu 

v případě hrobu sv. Jana Nepomuckého v praţské katedrále, který zvenku připomíná 
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Platzerův kenotaf provedený v pískovci. V roce 1762 vyšel v Brně Thesaurus 

absconditus in agro, kde tuto událost popsal rajhradský probošt Bonaventura Pitter. 

Pro knihu byly zhotoveny tři rytiny v dílně Klauberů v Augsburgu. 

Opat Otmar Zinke si byl ovšem plně vědom významu osoby prvního českého 

biskupa, proto také oltářní obraz Petra Brandla s námětem zakladatelské legendy 

Setkání kníţete Boleslava II. Zboţného se sv. Vojtěchem nad pramenem potoka 

Brusnice vznikl jako první. Celý cyklus sedmi oltářních obrazů od Petra Brandla pak 

reflektuje benediktinský ikonografický program, jehoţ tvůrcem byl sám opat Otmar 

Daniel Zinke a je nesporné, ţe padesátiletý malíř v Břevnově vytvořil jeden 

z nejrozsáhlejších a zároveň nejvýraznějších souborů oltářních obrazů v celé své 

tvorbě.99 Dva protějškové oltáře, které jsou umístěny nejblíţe hlavnímu oltáři, byly 

dedikovány domácím světcům, proti jiţ zmíněnému sv. Vojtěchovi bylo zavěšeno 

proslavené Poslední přijímání blahoslaveného Vintíře a v nástavci tohoto oltáře Sv. 

Prokop. Další dva oltáře ve středu kostela jsou zasvěceny Sv. Kříţi (Ukřiţování 

s Bolestnou Pannou Marií) a Smrti sv. arciotce Benedikta. Poslední dvojice oltářů je 

věnována hlavnímu patronu českého národa sv. Václavovi (Zavraţdění sv. 

Václava)100 a benediktinskému opatu Sv. Otmarovi, coţ bylo zároveň řádové jméno 

opata Zinkeho. 

Na hlavním oltáři je socha sv. Markéty, která vznikla v dílně Matěje Václava 

Jäckela.101 Kulaté rysy, patrné na tváři této sochy, nasvědčují tomu, ţe autorem by 

mohl být mladý František Ignác Weiss (1695-1756), který se u Jäckela učil. Je také 

zajímavé, ţe hlavní patronka sv. Markéta je zastoupena sochou a ne oltářním 

obrazem. Socha se zdála být pro kultovní účely lepší neţ oltářní obraz. Ostatně 

většina poutních míst křesťanského západu má jako milostný výjev Gnadenbild 

sochu.102  

Klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově dne 22. září 1684 podruhé vyhořel. 

Opat Tomáš Sartorius povolal praţského architekta Martina Allia, který kostel 

v konzervativním duchu italského baroka 17. stol. přestavěl. Stavební práce byly 
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dokončeny roku 1687, avšak na náročné štukové výzdobě pracovali bratranci 

Antonio a Tomasso Soldati aţ do roku 1695. Soldatiové vymodelovali 24 soch 

světců, které jsou umístěny v plochých nikách nad hlavicemi sloupů po celé délce 

kostela. Ikonografické určení těchto plastik je velmi jednoduché, protoţe na podstavci 

jsou opatřeny zlaceným nápisem. Od hlavního oltáře k varhanní kruchtě následují 

v těchto dvojicích: archanděl Gabriel a Panna Maria, Benedikt a Scholastika, ţáci 

Placid a Maurus, papeţové Řehoř Veliký a Celestin, archanděl Michael a Gertruda, 

mučedníci Vít a Václav, Jiří a Prokop, Josef a Zikmund, Markéta a Norbert, Bonifác a 

Ludmila, Tomáš a Aleš, poustevníci Vintíř a Ivan. 

Volná pole ve štukovém orámování vyzdobil Johann Jakob Stevens ze 

Steinfelsu v devadesátých letech 17. stol. Na klenbách kostela bylo jeho úkolem 

rozvinout cyklus svatovojtěšský. V presbytáři vymalova tři pole s obrazy z mládí sv. 

Vojtěcha: 1. Sv. Vojtěch v rodičovském domě na Libici, 2. Biskupské svěcení ve 

Veroně, 3. Sv. Vojtěch skládá slavné sliby v klášteře San Alessio v Římě. Na 

freskách v hlavní kostelní lodi zobrazil výjevy: 1. Sv. Vojtěch prosí o déšť na Zelené 

Hoře u Nepomuku, 2. Mučednická smrt sv. Vojtěcha v Prusku, 3. Přenesení relikvií 

sv. Vojtěcha do Prahy, 4. Sv. Vojtěch se spolu s dalšími patrony Čech zjevuje v bitvě 

u Kresenbrunu. Fresky téhoţ autora jsou rovněţ ve dvou řadách na severní stěně 

presbytáře. V horní řadě jsou historické výjevy: 1. Zaloţení Břevnovského kláštera, 2. 

Vyvraţdění Slavníkovců na Libici, 3. Zavraţdění sv. Pěti bratří v Polsku. V dolní řadě 

se nalézá christologický cyklus (zobrazení jsou rovněţ na jiţní stěně presbytáře): 1. 

Klanění pastýřů, 2. Klanění tří Králů, 3. Poslední večeře Páně, 4. Zmrtvýchvstání 

Páně, 5. Nanebevstoupení Páně, 6. Seslání Ducha svatého. 

Na šest postranních oltářů klášterního kostela v Broumově uzavřel opat Daniel 

Zinke v Praze 30. listopadu 1721 smlouvu s Václavem Vavřincem Reinerem (1689 – 

1743).103 Jako první vzniklo plátno Ukřiţovaného s Bolestnou Pannou Marií, poté 

následovala Svatá Rodina (Jeţíš, Maria a Josef) a Rozeslání apoštolů. Čtvrté plátno 

bylo věnováno Mučedníkům z okruhu českých zemských patronů a zobrazuje 

Václava, Víta, Vojtěcha, Jana Nepomuckého, Zikmunda, Ludmilu a Pět bratří.104 
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 Vilímková M., Preiss P., cit v pozn. 74 s. 222. Srov. téţ Preiss P., Václav Vavřinec Reiner, Praha 
1970. 
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 Patrně z nekvalitní reprodukce či z nedokonale osvíceného originálu vychází ve svém popisu Pavel 
Preiss, kdyţ uvádí, ţe sv. Pět bratří bylo na Reinerově obrazu redukováno na tři mnichy. Vilímková M., 
Preiss P., cit v pozn. 74, s. 224. Ve skutečnosti jsou tváře dvou zbývajících bratří na pozadí černých 
hábitů prvých tří sice nevýrazné, ale přesto zřetelné.  
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Později namalovaný pátý obraz představuje Sv. Markétu a konečně šestý tradiční 

Smrt sv. Benedikta.  

Způsob zpracování a dodrţování termínů zajistilo Reinerovy přízeň opata 

Otmara, coţ se projevilo v další významné zakázce, ve které V. V. Reiner dokonce 

uspěl v konkurenci s K. D. Asamem. Jednalo se o čtveřici rozměrných pláten pro 

nově budovaný kostel v Lehnickém Poli, Oslavení sv. Benedikta, Snímání z Kříţe, 

Svatá Markéta, Svatý Vojtěch. Kosmas Damian Asam, jehoţ fresky pro české 

benediktiny patří k jeho nejvýznamnějším a nejryzejším uměleckým projevům,105 se 

přesto v Lehnickém Poli prosadil, kdyţ mu byla roku 1733 svěřena fresková výzdoba 

kleneb kostela. Jednalo se o rozsáhlý soubor deseti fresek, které Asam stihl provést 

ve vysoké kvalitě za neuvěřitelné tři měsíce! Nad vchodem je Vita Contemplativa a 

Vita activa, v kaplích v podvěţí jsou portréty Císař Leopold I a Císař Karel V. 

Centrální freska v hlavní lodi zobrazuje Nalezení sv. Kříţe. Jejím hlavním námětem 

je událost podle Legenda aurea, nalezení sv. Kříţe v Jeruzalémě císařovnou 

Helenou, odehrávající se před impozantní kulisou Jeruzaléma, jemuţ dominuje 

oválná kupole chrámu Boţího hrobu, s gotizujícími okny v santiniovském duchu. 

Vpravo přihlíţí skupina benediktinských mnichů v čele s opatem Otmarem a vlevo se 

opakuje vyobrazení habsburských císařů Leopolda I. a Karla V. V presbytáři kostela 

je obvyklá freska Oslavení sv. Benedikta a jeho řádu a nad hlavním oltářem Oslavení 

Panny Marie. V lunetách podél hlavní lodi nad bočními oltáři umístil malíř čtyři 

historizující témata Zaloţení Břevnova, Předání kláštera v Lehnickém poli opatu 

Otmarovi, Smrt Jeţíše na Kříţi, Rozeslání benediktinů z Monte Cassina.106 

Opatství sv. Václava v Broumově, které s mateřským Břevnovem tvořilo 

personální unii,107 si za svého domácího patrona zvolilo hlavního zemského 

ochránce Čech. Sv. Václav se samotným Broumovskem neměl za svého ţivota nic 

společného, a proto lze v tomto zasvěcení spatřovat jasný odkaz k hlavnímu patronu 

českého národa. Podobný zemský patriotismus lze vysledovat v opatství Melk, které 

se hrdě hlásilo ke sv. Leopoldovi, ač s klášterem neměl téţ nic co do činění. Protoţe 

klášterní kostel v Broumově byl zasvěcen prvnímu biskupovi z české krve sv. 
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 Tamtéţ, s. 233. 
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 Eds. Bushart B., Rupprecht B., cit. v pozn. 93, s. 258-260. 
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 Téměř vţdy v souvislosti s Břevnovem, eventuelně s Broumovem, zejména pro období po 
husitských válkách, se uvádí označení břevnovsko-broumovské opatství (resp. arciopatství – 
archisterium), i kdyţ se do značné míry jednalo o dva samostatné subjekty. Mniši ovšem v 15. aţ 17. 
století často, podle momentální situace v zemi, z jednoho do druhého kláštera přecházeli. Srov. 
Vilímková M., cit. v pozn. 81, s. 10-11. 
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Vojtěchovi, dostalo se náleţité pozornosti sv. Václavovi v prostorách konventu. 

K mistrovskému dílu Karla Kováře náleţí tři fresky ze ţivota sv. Václava na klenbách 

chodby prvního patra východního křídla konventu. První námět zobrazuje sv. 

Václava, jak svému poslovi předává zapečetěný dopis (obr. č. 65). Tato freska je 

z celého cyklu nejkvalitnější. Jsou na ní sice plísně, je špinavá a zpráškovatělá, ale 

bez přemaleb! Na druhé je světcovo zavraţdění na prahu chrámových vrat ve Staré 

Boleslavi. Kovář zde vlastně kompozičně zopakoval Brandlovo oltářní plátno 

z břevnovské sv. Markéty (obr. č. 66). Poslední freska pojednává o přenesení těla sv. 

Václava do Prahy (obr. č. 67). Z těchto tří námětů si zaslouţí největší pozornost první 

freskové pole, protoţe zobrazuje legendickou událost ze světcova ţivota, kdy sv. 

Václav předává svému poslu zapečetěný dopis. Při podrobném studiu fresky zjistíme, 

ţe další posel stojí v pozadí, schován za pravicí sv. Václava. Jedná se o znázornění 

příběhu, podle něhoţ se svatý kníţe rozhoduje vzdát se vlády a vstoupit do kláštera. 

Většina středověkých svatováclavských legend tuto epizodu zmiňuje, ale pro baroko 

bylo nejdůleţitější líčení Václava Hájka z Libočan, protoţe jeho kronika byla mezi 

lidmi nejrozšířenější. Václav povolává své věrné sluhy Křezoboje a Blaţislava, aby šli 

do Říma a nejvyššího biskupa křesťanského za to aby ţádali, aby kníţe Vácslav 

mohl svuoj stav proměniti, postoupě bratru svému Boleslavovi kníţetství praţského, 

sám vezma na se zákon a řeholu sv. Benedikta, aby mohl Pánu Bohu svému volně 

slúţiti. A skutečně za sv. Václavem vpravo stojí také kníţe Boleslav. Tato epizoda 

byla rovněţ součástí slavného svatováclavského cyklu Karla Škréty a jeho 

spolupracovníků, malovaného v letech 1640 aţ 1641 pro kříţovou chodbu 

augustiniánského kláštera v Praze na Zderaze.108 V celkovém počtu třiceti dvou lunet 

byla tato událost zastoupena jako jednadvacátý článek cyklu. Ideovým otcem celého 

cyklu byl zderazský převor P. Aegidius à S. Joanne Baptista, autor legendistického 

ţivotopisu sv. Václava, který hlavně čerpal právě z Hájkovy Kroniky, kterou, zejména 

v latinské verzi ţivotopisu, zkompiloval se středověkou svatováclavskou legendou Ut 

annuncietur.109 Tento ţivotopis sv. Václava byl několikrát vydán česky, německy a 

latinsky s grafickým doprovodem 32 rytin fratera Henrica a výrazně ovlivnil, spolu se 

zderazským cyklem, celou barokní svatováclavskou ikonografii. To se promítlo nejen 
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 Neumann J., Karel Škréta (1610-1674). Katalog výstavy NG, Praha 1974, s. 68-69. Srov. téţ Eds. 
Solárová L., Vlnas V., cit. v pozn. 47, s. 156n, kde je u jednotlivých vyobrazení uvedena další zásadní 
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 Lunga R., Petrbok V., Barokní kult svatého kníţete Václava v česko-německých literárních 
souvislostech. In Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození kníţete Václava Svatého, ed. 
Kubín P., Praha 2010, s. 385. 
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v Broumově, ale např. také ve vyobrazeních tzv. Svaté cesty z Prahy do Staré 

Boleslavi, ve výzdobě svatováclavských kostelů (Velíš, Čachovice, Hrubý Jeseník) a 

zejména v souboru 14 obrazů následovníka K. Škréty ve staroboleslavské bazilice 

sv. Václava z roku 1677, jenţ vznikl z podnětu děkana staroboleslavské kapituly 

Bílka z Bílenberka. 110 

 

 

4. 1. 1. Freskový cyklus k historii břevnovského archisteria 

 

 

Pozornost opata Otmara Zinkeho se od samého počátku jeho působení 

soustředila na znovuobnovení opatství v Břevnově (obr. č. 60). Jednotlivé budovy 

postupně opravili a nové postavili v průběhu dvacátých let 18. století Kryštof 

Dientzenhofer (1655-1722) a jeho syn Kilián Ignác (1689-1751). Původně na 

novostavbě kláštera sice pracoval Pavel Ignác Bayer (1655-1733), ale byl posléze 

nahrazen Dientzenhofery, jejichţ volba byla nejpravděpodobněji ovlivněna právě 

vybudovaným průčelím kostela sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně. Toto vrcholně 

barokní průčelí budilo v tehdejší Praze velkou pozornost, a patrně také proto se opat 

Otmar obrátil právě na Kryštofa Dientzenhofera. Vliv výstavby kostela sv. Mikuláše 

na Malé Straně (Kryštof Dientzenhofer 1702-1711) na další vývoj české barokní 

architektury, včetně benediktinských staveb (nejen v Praze), je nesporný.111 

V případě Břevnova je architektura kostela a kláštera také monumentální, ale dává 

přeci jen větší důraz na funkci. Fasády budov jsou téměř bez zdobných detailů, 

neboť strohá jednoduchost benediktinskému duchu vyhovovala nejlépe.  

Znovuvýstavba břevnovského kláštera si vyţádala nemalé finanční 

prostředky,112 a proto k freskové výzdobě ambitu v přízemí konventu byl vyzván 

méně zdatný a tudíţ levnější malíř Giovanni Vincentini, coţ ovšem nic neubírá na 

významu jeho díla. Ikonograficky zajímavý freskový cyklus k historii břevnovského 

opatství a v širším smyslu k historii celého českého benediktinství vznikl v letech 
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 Royt J., cit. v pozn. 11, s. 20-21, s. 24-25. 
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 Vilímková M., Preiss P., cit. v pozn. 74, s. 73-102, kde M. Vilímková vypisuje veškeré finanční 

výdaje. 
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1722-1723 v západním a severojiţním křídle břevnovského konventu,113 nesporně na 

podnět opata Zinkeho. Z velké části představuje ţivot sv. Vojtěcha a má patrné 

souvislosti s knihou Rosa Bohemica114 Matěje Benedikta Boleluckého, zejména 

s rytinou Z českých zemí vykvetl nachový květ z velkých rodičů. Keř růţe, na jehoţ 

spodních květech jsou zpodobněni otec a matka a v koruně pak miminko, které 

představuje sv. Vojtěcha. Nad ním přidrţují dva andělé model renesanční kaple, 

která kdysi skrývala ostatky tohoto světce a stála před nedokončenou katedrálou sv. 

Víta v Praze. 

Cyklus začíná malbami v přízemí v západní části ambitu nad vchodem do 

kostela, kde dvě olivy, podle proroctví kněţny Libuše, uváděným v Kosmově kronice, 

symbolizují sv. Václava a sv. Vojtěcha115 a pokračuje na klenbách, kde jsou postupně 

zobrazovány další výjevy. Kaţdý obraz je doprovázen latinským textem, prvních 

sedm ještě poněkud rozdílným protějškovým nápisem. Latinský text je přepsán 

ortografií originálu. Pro srozumitelnost byla doplněna interpunkce. Byla rozlišena 

malá a velká písmena (v originálu větší a menší majuskule). Členění českého textu 

neodpovídá ve verších přesně originálu. Byly také ponechány chyby, které zřejmě 

vznikly při restauračních pracích. Např. v šestém verši je třeba předpokládat místo 

tvaru Hercyniae tvar Hercyniam, jinak by chybělo substantivum k arentem. 

 

1. Libušino proroctví o olivách. Latinský nápis u obrazu: Vaticinans 

Libussa: duae, praedixit, olivae, solamen, belli, gloria maior, erunt. 

Překlad: Libuše ve věštbě předpověděla: Budou dvě olivy útěcha vojů 

a větší sláva (Vojtěch a Václav). Protějškový nápis: Lybussa 

vaticinium hac in urbe Pragensi olim futurum binae aureae ascendent 

olivae, quae cucumine suo usque ad septimum penetrabunt coelum, 

et per totum mundum signis et miraculis caruscabunt una ex his 

vocabitur maior gloria, altera exercitus consolatio. Překlad: Libušino 

proroctví: „V tomto praţském hradě někdy v budoucnosti vzejdou dvě 

zlaté olivy, jeţ svými vrcholy proniknou aţ do sedmého nebe a po 

všem světě budou zářiti svými divy a zázraky. Jedna z nich bude 

slouti Více sláv, druhá Voje útěcha.“ 
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 Hejnová M., Nový exemplář Boleluckého spisu „ Rosa Bohemica“ v Národní knihovně. Miscelanea 
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2. Sv. Vojtěch z rodu Slavníkovců. Latinský nápis u obrazu: Prodit 

Adalbertus roseo de stemmate, sumit hinc scutum triplices 

Brzewnoviense rosas. Překlad: Vojtěch pochází z rodů růţí, odtud 

břevnovský znak přijímá tři růţe. Protějškový nápis: Nascitur D. 

Adalbertus patre Slaunik de stirpe rosensi matre Strzezislava et 

Wogtiechus vocatur. Překlad: Otcem pana Adalberta byl Slavník 

z rodu růţí, matkou Střezislava, byl pojmenován Vojtěch. 

3. Praţský benediktin Dětmar jako první biskup. Latinský nápis u 

obrazu: Dithmarus primus Benedicti ex ordine Pragae praesud in hoc 

regno dogma fidele serit. Překlad: Dětmar z řádu Benediktova, první 

biskup v Praze šíří v tomto království pravé učení. Protějškový nápis: 

Venerabilis Ditmarus episcopus Prag: primus ex professo Magdeburg: 

ord: S. Benedicti apostolico zelo de Bohemia bene meritus. Překlad: 

Ctihodný Dětmar, první biskup praţský, magdeburský mnich řádu sv. 

Benedikta, se o Čechy velmi zaslouţil apoštolskou horlivostí. 

4. Sv. Vojtěch se ujímá biskupství v Praze. Latinský nápis u obrazu: 

Sumit Adalbertus litui Pragensis honorem, pontificum exemplar 

Czechiadumque decus. Překlad: Vojtěch přijímá hodnost biskupské 

berly v Praze a dodnes je příkladem pastýřům a ozdobou Čechů 

Protějškový nápis: S. Adalbertus consecratur Verona a: 983. coram 

Ottone II. Boemiae II. episcopus. Překlad: Svatý Vojtěch je vysvěcen 

na druhého biskupa Čech před Otou II.ve Veroně roku 983. 

5. Sv. Vojtěch vstupuje do kláštera v Římě. Latinský nápis u obrazu: 

Wogtiechum monachis sacrata professio iungit, scheda probat 

propriae scripta labore manus: Překlad: Vojtěcha váţe posvátný slib 

k mnichům, dotvrzuje to listina napsaná vlastní rukou. Protějškový 

nápis: S. Adalbertus cum fratre S. Gaudentio sacra professione ordini 

S: Bened: Romae sub Augustino abbate se obligat, schedamque 

ipsam S. Adalberti professionis, Brzevnovium in originali adhuc 

conservat. Překlad: Vojtěch se s bratrem sv. Radimem připojuje 

svatým slibem k řádu sv. Benedikta v Římě pod opatem Augustinem 

a tu listinu s Vojtěchovým slibem Břevnov dosud v originálu chová. 

6. Sv. Vojtěch se zastavuje na Zelené hoře a vyprošuje zemi déšť. 

Latinský nápis u obrazu: Redditur, Hercyniae, arentem rigant imbre 
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salutis qvinqve simvl fratres concomitantur iter. Překlad: Vrací se, 

vyschlou Hercynii svlaţí spásným deštěm. A na cestě ho doprovází 

pět bratří. Protějškový nápis: S.Adalbertus a patriae legatis inventus 

et exornatus redit (concomitatus qvinqve SS. fratribus.) ad 

Pragensem episcopatum perqve viam in viridi monte Boemiae 

benedicens arentem hactenus imbre salutari faecundat. Překlad: 

Svatého Vojtěcha našli poslové z vlasti, obdarovali ho a on se (v 

doprovodu pěti svatých bratří) vrátil do praţského biskupství. Cestou 

na Zelené hoře ţehná Čechám a dosud suchou zem zúrodní 

spásným deštěm.  

7. Zaloţení kláštera v Břevnově. Latinský nápis u obrazu: Extatice 

exhibitus locus ipse agnoscitur esse, qvo iussi claustrum 

Brzewnoviense struant. Překlad: Je rozpoznáno, ţe to je ono ve snu 

zjevené místo, kde mají podle rozkazu zaloţit břevnovský klášter. 

Protějškový nápis: S. Adalbertus et Boleslaus II. cog pius invisunt 

locum Brzewnovii ac …e hunc upsum fuisse in visione nocturna 

monstratum, unde inspiratione divina, et unanimi consilio resolvunt 

archisterium ord. S. Bened. Ilic fundare. Překlad: Svatý Vojtěch a 

Boleslav II., přjmením poboţný, navštíví Břevnov a (poznají), ţe to 

bylo totéţ místo, jeţ jím bylo ukázáno v nočním vidění. Proto se 

z boţského vnuknutí a jednomyslně rozhodují postavit tam klášter 

řádu svatého Benedikta. 

8. Kníţe Boleslav potvrzuje zakládací listinu, sv. Vojtěch 

exkomunikuje budoucí nepřátele kláštera, papeţ Jan XV. 

Schvaluje zaloţení. Latinský nápis u obrazu: Dextra Boleslai 

Diploma imponit ad aram, divus Adalbertus claustri excommunicat 

hostes sacrilegos ac Brzewnovii decernitur abbas primus Anastasius 

Wogtiecho instante. Ioannes papa sacrum diploma probat cumulatqve 

favores, Brzewnovii abbatum praelatica iura tiarae pontificale pedum, 

Pragensi a Praesule primum donat habere locum, titulum qvoqve 

praesidis addit capitis fundata super fundandaqve claustra. Překlad: 

Boleslavova pravice klade na oltář (zakládací) listinu, svatý Vojtěch 

exkomunikuje bezboţné nepřátele kláštera a na Vojtěchovo 

doporučení je rozhodnuto, ţe prvním břevnovským opatem bude 



 56 

Anastáz. Papeţ Jan schvaluje posvátnou listinu a zahrne klášter 

výsadami: daruje břevnovským opatům prelátské právo na mitru a 

pastýřskou berlu a právo zaujímat první místo po praţském biskupovi 

a přidává titul představeného a hlavy nad kláštery zaloţenými i těmi, 

které zaloţeny budou. 

9. Zaloţení církevní organizace v Uhrách (dvě metropole a deset 

biskupství). Latinský nápis u obrazu: Praesule Anastasio numerosa 

colonia Brzewnovo ducta, locis variis claustra beata facit impetrat hic 

Stephano regalia iura, decemqve Pannoniae cathedras, 

metropolesque duas. Překlad: Za představeného Anastáze je z  

Břevnova odvedena početná skupina, zakládá na různých místech 

blaţené kláštery. Anastáz získá pro Štěpána královská práva a pro 

Panonii deset biskupství a dvě metropole. 

10. Benediktinští biskupové na počátku křesťanských Čech (Dětmar 

a Vojtěch v Praze, Jan v Olomouci). Reliquiae tantum. Dochováno 

zlomkovitě.  

11. Jeroným, druhý opat břevnovský. Latinský nápis u obrazu: Munus 

Anastasy sequitur succesor foelix, Virtute et magna Relligione Viret, 

nempe Hieronymas est gestans peda sacra secundo. Genitus ex 

miris prodigysqve nitet.  Prodit ab imperio Henricus, sed adempta 

Polonis Sacra Miroslaus corpora ferre iuvat. Překlad: V úřadě 

Anastázově následuje šťastný nástupce, vyniká ctností a velikou 

zboţností, totiţ Jeroným, který nosí pastýřskou berlu jako druhý. Je 

synem neobyčejných rodičů a září zázraky. Jindřich přestává 

vládnout, Miroslav pomáhá nést svatá těla (Vojtěchovo a bratří) 

odňatá Polákům. 

12. Odvezení ostatků sv. Vojtěcha z Hnězdna. Latinský nápis u obrazu: 

Dux Brzetislaus superato ex poste triumphans fratrum et Adalberti 

lipsana sacra rapit, Brachium adest unum in Brzewnow, Sanctio, 

patena, Sandalia in missis gesta, planeta, calix. Překlad: Kníţe 

Břetislav, radující se nad kořistí, uloupí svaté ostatky bratří a 

Vojtěchovy. V Břevnově je jedno rámě, ?, patena, sandály pouţívané 

při misiích, kasule, kalich. 
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13. Sv. Prokop poroučí ďáblu. Latinský nápis u obrazu: Abbas ad 

Sasavam Procopius imperat orco, Mira patrat, sanctum terra Boema 

colit. Překlad: Sázavský opat Prokop rozkazuje ďáblovi, koná zázraky, 

česká země ho ctí jako světce. 

14. Smrt Vintíře a jeho pohřeb v Břevnově. Latinský nápis u obrazu: 

Guntherum Sancta defunctum morte, Severus et Dux Brzewnovy 

(iussit id ipse) locant. Překlad: Vintíře, který zemřel svatou smrtí, 

pohřbívají Šebíř a kníţe v Břevnově (přikázal to on sám). 

15. Zaloţení kláštera v Polici.  Latinský nápis u obrazu: Policii fundum 

ad Brzewnow Chuno aggregat abbas, munifica Ottogari Relligione 

datum. Altera   Brzewnovy sic facta est Filia et upsum Sede sua 

extorrem servat alitqve Patrem. Numinis obsequium ex Vitalis origine 

pergit Posteritas pleno contingere choro. Překlad: Opat Chuno 

přičleňuje k  Břevnovu polické zaloţení, darované štědrou zboţností 

Otokarovou. Tak má Břevnov druhou dceru. Kdyţ je vyhnán ze svého 

sídla, ona svého otce zachraňuje a ţiví. Potomstvo z ţivotodárného 

zdroje dále plní boţí vůli v plném chóru. 

16. Získání ostatků sv. Markéty. Latinský nápis u obrazu: Margaris 

Hercyniae, Ungarica dum offertur ab ora, Irriguo siccum proluit imbre 

solum. Brzewnovy in templo reqviescit brachio in uno, inde suum 

claustro nomen habere dedit. Překlad: Kdyţ je Markéta přenášena z  

krajiny uherské, v Hercynii svlaţí suchou zem bohatým deštěm. 

V břevnovském klášteře odpočívá jedním ramenem. Proto dala 

klášteru své jméno. 

Poté následuje prostor přepaţený stěnou s iluzivním pokračováním chodby od 

Josefa Hagera z r. 1760. Vlastní historický cyklus pokračuje v ambitu vedoucím 

k sakristii. 

17. Papeţ Clemens IV. benediktin povyšuje Prahu na arcibiskupství 

a potvrzuje zaloţení university.  Reliquiae tantum. Dochováno 

zlomkovitě. 

18. Papeţ Bonifác IX. dává právo tří miter a potvrzuje iurisdikci 

břevnovského opata nad ostatními kláštery v Čechách. Reliquiae 

tantum. Dochováno zlomkovitě. 
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19. Vypálení Břevnova husity. Latinský nápis u obrazu: Cyclopum 

patriae Zisskae improba castra seqventum Brzewnovy Claustrum, 

templa, furore cadunt. Překlad: Běsněním Kyklopů vlasti ze zlého 

vojska Ţiţkova padají v Břevnově klášter i chrám. 

20. Ferdinand I. vrací Břevnovu veškerá privilegia. Latinský nápis u 

obrazu: Brzewnovio reddit Fernandus lura secundus Margarin in 

templi fornice sentii opem. Překlad: Ferdinand II. vrací Břevnovu 

práva. Cítí sílu (skrytou) ve sklepení chrámu Markétina. 

21. Sv. Hedvika a bitva na Lehnickém poli. 

Dále následuje klenební pole s freskou Alegorie církve od J. Hagera (z r. 1760), 

kde dříve byly veduty emauzského kláštera a kláštera u sv. Mikuláše na Starém 

Městě.  Poté:  

22. Veduta kláštera v Broumově se sv. Václavem a klášter v Křešově 

se sv. Josefem. 

Nad vchodem do kostela freska se starozákonním oltářem. Cyklus ovšem 

pokračuje v ambitu směrem k refektáři třemi posledními poli: 

23. Sv. Hedvika a bitva na Lehnickém poli. 

24. Císař Josef I. potvrzuje břevnovská privilegie, v pozadí veduta 

Kladna. 

25. Císař Karel VI. 

 

 

4. 2. Opatství Svatého Jana pod Skalou 

 

 

Klášter sv. Jana pod Skalou byl zrušen v roce 1785 a jeho knihovnu a archiv 

stihl neblahý osud. Pamětník zrušení P. Coelestinus Hostlovský, původně člen 

komunity u sv. Jana, později tamější farář a autor dějin kláštera Memoriam 

Subrupensis,116 napsal, ţe v roce 1786 byla knihovna, která čítala na 1300 rukopisů 

a inkunabulí rozprodána za 21. zl. r. jako starý papír a archiv byl, aţ na nějaké 

aeconomica, odvezen do Prahy. V Praze se skartace ujala univerzitní knihovna a 

provedla ji tak dokonale, ţe z celého archivu zbyl jediný karton spisů. Ten byl 
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původně svázán a později (ve čtyřicátých letech 20. stol.) vzhledem k celkovému 

uspořádání z desek vyňat. Spíše náhodou se zachoval latinský prvopis dějin kláštera, 

jehoţ autorem je s největší pravděpodobností, podle Milady Vilímkové, historicky 

zaměřený opat Eugenius Prudík (opatem1768-1772). Několik rukopisů (nejstarší 

urbář kláštera z roku 1388, pamětní kniha z roku 1509, purkrechtní a sirotčí registra z 

16. a 17. století) se dostalo do archivu Národního muzea.117 Tento materiál, který je 

moţno pouţít k dějinám kláštera, je ovšem nepatrným zlomkem původních fondů. 

Některé další dokumenty k historii opatství sv. Jana pod Skalou jsou v archivu 

břevnovských benediktinů a v archivu Praţského arcibiskupství. 

Ke vzniku kláštera ve Svatém Janu pod Skalou se váţe legenda o sv. Ivanu, 

prvním poustevníku v Čechách, který ţil v době Bořivojově. Sv. Ivan byl původem ze 

vznešeného rodu. Podle jedné verze legendy to byl chorvatský kralevic, syn krále 

Gestimula a královny Elzabety (Hájek, Česká kronika, k r. 909), podle jiné verze byl 

blízkým příbuzným uherského krále sv. Štěpána. Ten ovšem vládl zhruba o století 

později neţ kníţe Bořivoj. Obsahem legendy je vyprávění o tom, jak sv. Ivan odolává 

pronásledování zlých duchů, a kdyţ nad nimi pomoci sv. Jana Křtitele zvítězí, 

setkává se s kníţetem Bořivojem, který na lovu postřelil laň, jejímţ mlékem se 

poustevník ţivil. Na jeho pozvání a zejména na pozvání kněţny Ludmily navštívil sv. 

Ivan blízký hrad Tetín, kde oba kníţecí manţelé pobývali. Brzy se však vrátil do své 

jeskyně a také jeho návrat byl provázen zázračnými událostmi. Sedlákovi, který mu 

půjčil ubohého koníčka, se vrátil bujný oř a kámen, na nějţ svatý poustevník usedl, 

aby si odpočinul, se vytvaroval podle jeho těla. Kdyţ sv. Ivan před smrtí prosil Boha, 

aby jej nenechal zemřít bez posledního pomazání, zjevil se sv. Ludmile ve snu anděl 

a vybídl ji, aby ke sv. Ivanovi poslala svého kněze Pavla, který jej posílil svátostmi 

umírajících a posléze jeho tělo pohřbil. Zboţní kníţecí manţelé proměnili 

poustevníkovu jeskyni ve svatyni, zasvěcenou sv. Janu Křtiteli, předchůdci Páně, 

který byl Ivanovou záštitou v jeho zápolení se zlými duchy. 

Tolik legenda, o jejíţ pravosti byla vyslovena řada zcela protichůdných názorů. 

Jisté je, ţe existence svatyně ve skále předcházela jejímu připojení k Ostrovskému 

klášteru v 11. století, a ţe k uctívání místa a zřízení svatyně vedly nějaké hlubší 

důvody.118  Kronika Neplachova klade uvedení mnichů do poustevny sv. Ivana k roku 
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1030.119  Kronika Dalimilova dává vybudování prvního kostela do souvislosti s bitvou 

u Loděnic, která se stala roku 1179.120 O tom, kdy byl klášter zaloţen a kdy byl 

postaven původní kostel, panuje i u benediktinských historiků značná nejistota. Autor 

nástinu dějin kláštera a předposlední opat Eugenius Prudík uvádí, ţe podle starší a 

dnes jiţ nedoloţitelné tradice byl za zakladatele kláštera a za stavebníka prvního 

kostela pokládán Rodecus, jinak také zvaný Buzo, z rodu Buziců, předek rodu Zajíců 

z Hazmburka.121 Nutno dodat, ţe znak Buziců, hlava divokého kance, byl odedávna 

součástí znaku opatů kláštera Sv. Jana pod Skalou. Zdá se ovšem, ţe otázka 

skutečného zakladatele kláštera bude vzhledem k nedostatku pramenů neřešitelná. 

První zcela bezpečná zpráva o kapli sv. Jana Křtitele, kterou Břetislav I. (1037-

1055) přivtělil k druhému nejstaršímu benediktinskému klášteru na Ostrově u Davle, 

je aţ z počátku 13. století.122  Klášter Sv. Jana pod Skalou byl původně samostatný, 

spravovaný vlastním opatem a teprve ve 14. století přešel do správy kláštera 

ostrovského a byl veden probošty. Zatím co klášter na Ostrově byl za válek 

husitských zcela zničen, neutrpěl klášter ve Sv. Janu pod Skalou ţádnou škodu. 

Tradice pochopitelně přičítala zásluhou na jeho ušetření sv. Ivanu, ač ve skutečnosti 

tu svou úlohu sehrála odlehlá poloha kláštera. Kdyţ po skončení husitských válek 

úsilí o obnovu kláštera na Ostrově u Davle ztroskotalo, nepochybně také vlivem 

nepříznivé polohy v zátopové oblasti řeky Vltavy, bylo nakonec tamní opatství 

přeloţeno do kláštera Sv. Jana pod Skalou. Prvním opatem s novým titulem Opat u 

sv. Jana na Ostrově a ve Skalách byl Jan V. (opatem 1517-1539), který 

pravděpodobně přenesení opatství realizoval roku 1518. Vypisovat podrobné dějiny 

kláštera není úkolem této práce, a proto se soustřeďme na události s významem pro 

výtvarné umění. 

V klášterním kostele se nachází kamenná křtitelnice zdobená nápisem T.C.A.O. 

(Tobias Collisius Abbas Ostroviensis) s letopočtem 1576. Jinak o tomto opatu a stavu 

kláštera za jeho vlády nejsou ţádné zprávy. Za opata Víta Hifftla (1582-1589), který 

se později stal opatem kláštera v Kladrubech, došlo k vyzvednutí ostatků sv. Ivana 

z jeho původního hrobu a o zřízení nového hrobu a oltáře ve starém kostele, tzv. 
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Hazenburském, který stával na místě kostela dnešního.123 Roku 1605 se opat Jan 

VII. Chrysostomus Kladrubský (opatem 1589-1612) obrací dopisem na císaře 

Rudolfa II. s prosbou o prominutí berně, ve kterém mimo jiné uvádí: Začal jsem 

(stavět) věţí s příhodnými pokoji a sklepy k sloţení jakţ věcí posvátných a 

zádušních, tak i k zavěšení zvonův.124 Tato věţ je součástí kostela v téměř 

nezměněné podobě dodnes. Dalším opatem byl Pavel Martin Byonský (opatem 

1612-1627), za jehoţ působení klášter navštívil král Matyáš se svou chotí královnou 

Annou, která věnovala kostelu relikviář pro rámě sv. Ivana a alabastrový oltář k jeho 

náhrobku, jenţ byl ovšem později zničen poţárem.125 Za opata Tobiáše Václava 

Scultéta (opatem 1628-1651) probíhala třicetiletá válka, a tak na zvelebování kláštera 

nebylo ani pomyšlení. Klášterní kronika k roku 1631 se zmiňuje, ţe opat poslal stádo 

dobytka pod Karlštejn s nadějí na záchranu, ale tam o ně právě přišel. Sám odjel do 

Plzně a klášter, který zůstal prázdný, byl obsazen vojskem a vydrancován.126 

Zásadní změnu v dějinách kláštera znamenalo období opata Matouše Ferdinanda 

Sobka z Bílenberka (opatem 1652-1664), který byl současně opatem u sv. Mikuláše 

na Starém Městě Praţském, později biskupem v Hradci Králové a konečně 

arcibiskupem praţským. Význam a postavení Matouše Ferdinanda Sobka 

z Bílenberka dosvědčuje umělecky velmi zdařilá a obsahově poutavá rytina vzniklá u 

příleţitosti jeho nastolení za nového praţského arcibiskupa… Medailon se Sobkovou 

podobiznou zdobí tři znaky – na vrcholu znak břevnovského kláštera a po stranách 

dva znaky zdobené opatskou mitrou reprezentující Sobkovo dvojí opatství ve Sv. 

Janu pod Skalou a u Sv. Mikuláše.127 Arcibiskupovi na obraze ţehnají sv. Cyril a 

Metoděj, sv. Václav, sv. Prokop, sv. Ivan, poustevník Vintíř, sv. Vojtěch, sv. Markéta 

a v nejvyšší pozici otec benediktinského řádu sv. Benedikt. Rytinu vyhotovil 

Bartholomäus Kilian podle Jana Bedřicha Hesse.128 Určitý pandán tomuto 

„benediktinskému nebi“ tvoří rytina „cisterciáckého nebe“ téhoţ autora, tentokrát 

podle předlohy Jana Kryštofa Lišky, zhotovená u příleţitosti filozofické obhajoby dvou 

cisterciáckých bratří na oseckém řádovém učilišti. Autorem programu rytiny byl 

vzdělaný osecký cisterciák Augustin Sartorius a stejně jako v předchozím případě 

zde nalézáme všechny patrony, zakladatele a dobrodince oseckého kláštera a 
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celého řádu.129 A do třetice vyhotovili nám jiţ známí bratři Klauberové mědirytinu 

(podle Jana Hoffmana) Slavnostní výzdoba průčelí premonstrátské kanonie na 

Hradisku, kde není sice „premonstrátské nebe“, ale na budově zobrazeného kláštera 

a na jeho průčelí jsou v podobě soch a maleb rovněţ znázorněny všechny osobnosti 

významné pro premonstráty a dokonce i pro benediktiny (Hradisko bylo do 12. století 

benediktinským klášterem).130 Všechny tři příklady jen dále potvrzují, ţe tolik 

zdůrazňovaný barokní historismus u všech „starých“ řádů v Čechách a na Moravě 

především usiloval o povzbuzení barokních věřících poukazem na slavnou minulost a 

neobsahoval ţádné protijezuitské a proticírkevní zaměření.  

Dne 16. 8. 1657 se v opatství uskutečnila slavnost poloţení základního kamene, 

které se účastnil arcivévoda Leopold Vilém. Na památku této slavnosti vznikl 

rozměrný obraz, který byl nově prezentován na výstavě Sláva barokní Čechie.131  

Měsíc po slavnosti, tedy dne 16. září 1657 uzavřel opat Sobek z Bílenberka smlouvu 

s Karlem Luragem, stavitelem v Praze, na stavbu kostela u sv. Jana.132 Ve stavbě 

kláštera se poté pokračovalo podle finančních moţností. V letech 1671 aţ 1675 

zastával u sv. Jana úřad administrátora P. Karel Bonifác Schuster z Goldbergu, který 

byl roku 1675 zvolen opatem, podle kroniky Hostlovského s podmínkou, ţe bude ve 

stavbě kláštera pokračovat. Také Milada Vilímková podotýká, ţe klášter byl největším 

dílem postaven právě v těch šesti letech (1669-1675), kdy neměl v čele opata, ale 

toliko tři administrátory (Bonifác Unger, profes broumovský, adm. 1669-1671, Anselm 

Stefanides, profes kladrubský, adm. v roce 1671, Karel Bonifác Schuster 

z Goldburgu, profes broumovský, adm. 1671-1675, opatem 1675-1678). 

Opat Karel Schuster z Goldbergu však zemřel jiţ v roce 1678 a ani za jeho 

nástupce opata Kašpara Eimera (opatem 1678-1695) se nic významného nestalo. 

Zvláštním grémiem byl dalším opatem zvolen P. Emilián Kotterovský (opatem 1695-

1742). Tento prelát je všemi klášterními kronikami veleben jako druhý zakladatel 

kláštera. Začátky nového opata však nebyly lehké. Převor P. Placid a další čtyři 

spolubratří napsali v červnu roku 1697 opatu Sartoriovi do Břevnova stíţnost na 

mladého opata, ve které píší o opatově nedůstojném chování, o jeho zanedbávání 

chórových hodinek, divokých jízdách na koni a pochopitelně také o špatném 
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hospodaření.133 Listem ze dne 19. srpna 1697 se opat Emilián Kotterovský brání a 

píše opatu Sartoriovi, ţe neutrácel z podstaty kláštera, ale vydával peníze na 

nezbytné stavby, coţ je moţno na místě shlédnout.134 Největší starosti působila 

statika kostela, který byl zbudován před 40 lety. Dlouho se zdál být v dobrém stavu, 

ale nakonec se ukázalo, ţe voda tamního pramene sv. Ivana porušila výrazně 

pevnost jeho základů, takţe se posléze potrhala klenba a zejména začala praskat 

hlavní opěrná zeď.135 V roce 1712, rok po dokončení generální opravy kostela, došlo 

k sepsání pamětního protokolu, jehoţ autorem byl řádový kněz a apoštolský 

protonotář P. Rupert Hausdorff. Dozvídáme se, ţe z důvodu stavebních prací došlo 

k poškození hrobu sv. Ivana. Světcův mramorový náhrobek se nacházel uprostřed 

kostela a poničila jej právě padající klenba.136  O datu opravy kostela informuje také 

nápis nad severním portálem SVsCIpe DeVs preCes Meas  s letopočtem 1711. Další 

nápis připomínající obnovení kostela s chronogramem 1711 je na triumfálním 

oblouku Deo OmnIpotentI UnI et trIno, In CoeLo et terra gLorIa. Popis kostela od 

opata Eugenia Prudíka uvádí, ţe hlavní oltář byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli a sv. 

Ivanu. Z postranních oltářů byly dva menší zasvěceny sv. Benediktu a sv. 

Scholastice a dva větší oltáře sv. Kiliánu a sv. Benediktu. Uprostřed kostela je oltář 

s mausoleem sv. Ivana a pod hudební kruchtou blíţe menších dveří oltář sv. Barbory. 

S výjimkou malých oltářů sv. Benedikta a sv. Scholastiky byly všechny oltáře 
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pořízeny nákladem opata Emiliána Kotterovského. Malba na klenbě zobrazuje výjevy 

ze ţivota sv. Ivana, anděla stráţce, jeskyni, setkání s kníţetem Bořivojem na lovu a 

oslavení sv. Ivana na nebesích. Dále jsou zde vyobrazeni čeští zemští patroni sv. 

Václav, sv. Ludmila, sv. Vojtěch, sv. Vít, sv. Prokop, sv. Zikmund a na klenbě nad 

hlavním oltářem sv. Josef, Panna Maria a sv. Benedikt. 

V roce 1729 se platilo štukatérovi a malíři za výzdobu refektáře a v roce 1731 za 

provedení fresky v opatské jídelně.137 V roce 1731 byly na průčelí západního neboli 

vstupního křídla osazeny sochy Panny Marie, sv. Jana Křtitele a sv. Ivana 

s relikviemi.138 Po smrti opata Emiliána Kotterovského byl zvolen opatem Bernard 

Slavík (opatem 1742-1768), který dal v letech 1764-1766 velkým nákladem zřídit 

klášterní knihovnu. Za knihovní skříně bylo zaplaceno truhlářskému mistru Abtovi 

z Prahy 1400 zl. r. Malby provedl malíř Johanes Spitzer, který v klášteře se dvěma 

pomocníky pracoval po čtyři měsíce. Nejmenovanému sochaři bylo zaplaceno 150 zl. 

r. Opat Slavík zřídil také klášterní lékárnu a dva hořejší ambity s celami. Slavík byl 

posledním opatem, za jehoţ vedení se v klášteře Sv. Jana pod Skalou prováděly 

úpravy na stavbě a vnitřním zařízení. Po smrti opata Slavíka v roce 1768 nastoupil 

opat Eugenius Prudík (opatem 1768-1772), o kterém se Hostlovský zmiňuje jako o 

autorovi dějin kláštera. Posledním opatem u Sv. Jana byl Nepomuk Felix 

z Ebenholzu, který byl zvolen roku 1772, klášter spravoval v posledních třinácti létech 

jeho trvání, aţ do zrušení v roce 1785 (obr. č. 69) a zemřel v Praze 18. 12. 1789. 

V roce 1786 bylo zařízení kláštera rozprodáno v draţbě, která se konala v Berouně. 

Opatská stalla, pořízena za opata Kotterovského se prodala za 120 zl. r., 15 obrazů 

a k tomu dvě oltářní mensy za 20 zl. r., zařízení lékárny (včetně léků) v hodnotě 700 

zl. r. za 142 zl. r. a knihovna za 21 zl. r. na starý papír. V děkanském kostele 

v Berouně se dodnes nacházejí v presbytáři chórové lavice od Sv. Jana pod Skalou. 

Konečně roku 1801 byly sneseny sochy a zřejmě i atika nad hlavním průčelím, neboť 

za nimi trvale zatékalo a vlhkost působila značné škody na stropech. Sochy Panny 

Marie, sv. Jana Křtitele a sv. Ivana, které vystihují sbor ochránců svatojánského 

opatství, byly přeneseny před budovu fary. Tyto sochy se vlivem rychlého stárnutí 

materiálu z méně kvalitního zrnitého pískovce zcela rozpadly. Historická událost 

z českých dějin se nachází na fresce v refektáři svatojánského opatství a námětem je 

večeře na hradě Tetíně, které se účastnil kníţe Bořivoj s kněţnou Ludmilou a sv. 
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Ivan. Jedná se pravděpodobně o dílo malíře Jana Václava Spitzera a vzniklo někdy 

mezi lety 1764-1766.139  Jednoduché štukové reliéfy ve fabionech refektáře 

znázorňují legendické události ze ţivota sv. Ivana. 

 

 

4. 3. Opatství svatého Prokopa na Sázavě 

 

 

K uvedení podstatných událostí z dějin opatství sv. Prokopa na Sázavě je 

potřeba připomenout povahu našeho úkolu, popsat dějiny a zejména jejich 

následnou odezvu v uměleckých realizacích doby baroka.140 V případě tohoto 

opatství úkol nad jiné obtíţný. Z archivů klášterů zrušených v josefinské době se 

obecně dochovala pouhá torza, ovšem sázavský klášter má navíc mezi ostatními 

benediktinskými kláštery v českých zemích tu specifiku, ţe ţádný systematicky 

vedený řádový archiv ani před tím neměl. Při zrušení se v klášteře nacházela jediná 

skříň, která byla „vyhrazena“ pro všechny hospodářské listiny, archivní dokumenty a 

doklady o umělecké výzdobě.141 Klášterní archiv byl tedy bez tradice, pozdě zaloţený 

a některými opaty i záměrně decimovaný. Ještě vzpomeneme opata Václav Košína, 

který při vizitacích břevnovského opata utíkal oknem. 

Chronologie zaloţení sázavského kláštera je nejednotná. Podle pozdějšího 

přídavku k jednomu rukopisu Kosmovy kroniky byl klášter zaloţen v roce 1009, 

zaloţení kostela klade Kosmova kronika do roku 1032 a kronika Neplachova do roku 

1033. Ovšem podle tradice se jiţ od středověku soudí, ţe se sv. Prokop v sázavské 

pustině usadil právě roce 1009.142  Šlo zřejmě o soukromou a osobní záleţitost sv. 

Prokopa. Kníţe Oldřich tehdy sice ještě na českém trůně neseděl, ale k jeho 

proslulému setkání s Prokopem mohlo dojít i dříve. Snad v této době mohlo dojít 

k zaloţení mnišské komunity. Interval 23 let mezi zaloţením poustevnické komunity a 

zaloţením klášterního kostela není aţ tak veliký, zvláště kdyţ vezmeme v potaz, ţe 
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sv. Prokop nebyl nikterak bohatý a navíc měl manţelku a pět dětí. Sázavský kostel 

se stavěl převáţně z milodarů a ve stavbě se pokračovalo i za Oldřichova nástupce 

kníţete Břetislava I., jemuţ se nakonec podařilo přemluvit sv. Prokopa, aby přijal 

opatskou benedikci. Sázavský mnich, který byl pokračovatelem Kosmovým, o sv. 

Prokopovi píše: Poustevník Prokop byl Čech ze vsi Chotouně, znalý slovanského 

písma, který se odřekl domova i choti a usadil se v jeskyni nad řekou Sázavou, v níţ 

prý přebývalo tisíce ďáblů, které odtud vypudil. Tam se setkal s kníţetem Oldřichem, 

na něhoţ svatý muţ zapůsobil takovým dojmem, ţe se stal jeho štědrým příznivcem. 

Prokopův věhlas pronikl do širokého okolí, takţe přicházeli muţové, kteří se podle 

Prokopova vzoru a pod jeho vedením chtěli věnovat zboţnému ţivotu.143 Světec stál 

v čele sázavské komunity aţ do své smrti v roce 1053. Po epizodě opata Víta usedl 

na opatský stolec Emmeram, syn sv. Prokopa, který proslul asketickým způsobem 

ţivota. Emmeram spravoval klášter do své smrti v roce 1085 a jím vymřel rod 

zakladatelův. Za povšimnutí stojí, ţe první dva nástupci sv. Prokopa s ním byli 

příbuzní, a ţe tedy šlo v jistém smyslu o instituci rodinnou či rodovou. Se souhlasem 

českého kníţete, jako spoluzakladatele kláštera, se dalším opatem stal Boţetěch. 

Podle charakteristiky mnicha sázavského to byla osobnost neobyčejná. Muţ 

výmluvný, hbité paměti, oblíbený pro svou štědrost, ale na druhé straně dychtící po 

světské slávě, hněvivý a poněkud nepravostem oddaný. Sám byl všestranným 

umělcem, malířem, stavitelem, sochařem i řezbářem, který uměl opracovat kámen, 

dřevo i kost.144 Opatovo sebevědomí nepochybně provokovalo nejen mnichy 

v klášteře, ale i osazenstvo u dvora a kronikář dále uvádí, ţe při jedné ze slavnosti u 

dvora vsadil kníţeti na hlavu korunu, coţ příslušelo výlučně praţskému biskupovi, 

který se na Boţetěcha za takovou troufalost rozhněval a uloţil mu pokání. Měl 

vyřezat kříţ ve své vlastní velikosti a na zádech jej donést do Říma a postavit 

v kostele sv. Petra.145 Boţetěch se podřídil a toto pokání v roce 1091 skutečně 

vykonal. Opat se dočkal ještě slavného posvěcení nového chóru kostela, které 

vykonal v polovině října roku 1095 biskup Kosmas, ale byla to poslední pocta, jiţ se 

mu dostalo. Nenávistná kampaň proti opatovi dále zesílila, a proto se rozhodl kníţe 

Břetislav II. Boţetěcha v roce 1096 nejen sesadit, ale také vypudit slovanské mnichy. 

Tak skončilo na Sázavě období slovanské bohosluţby. Samotný odchod slovanských 
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mnichů do Uher do kláštera sv. Ondřeje ve Visegrádu146 a následné přenechání 

kláštera břevnovským mnichům bylo v době baroka pragmaticky opomíjeno. 

Zdůrazňovala se především latinská západní tradice, která nakonec vyústila 

v legendické podání začátku Prokopovi mnišské dráhy nikde jinde, neţ právě 

v břevnovském noviciátě. 

Po odchodu slovanských mnichů byl Sázavský klášter osazen z Břevnova a 

opatem se stal dosavadní břevnovský probošt Děthard, jehoţ biskup benedikoval 

dne 8. března 1097. Podle sázavského letopisce našel klášter špatně opatřený, čímţ 

nepochybně není míněna vlastní budova, ale její vybavení. Je pochopitelné, ţe 

latinští mniši z Břevnova nepotřebovali slovanské bohosluţebné knihy a je ostatně 

pravděpodobné, ţe si je vypuzení mniši odnesli s sebou. Opat Děthard některé knihy 

opsal sám, jiné dal opsat a další koupil. V čele kláštera stál do své smrti v roce 1133. 

Jeho nástupcem byl roku 1134 zvolen Silvestr, dosavadní převor sázavské komunity. 

V roce 1137 putoval do Jeruzaléma, rok poté byl jmenován praţským biskupem, 

avšak hned v příštím roce se tohoto úřadu vzdal a vrátil se do svého kláštera. V roce 

1144 jej papeţský legát kardinál Quido sesadil, prý pro jakési liché pomluvy, jejichţ 

podstatu sázavský letopisec blíţe neosvětluje. Jiţ v roce 1145 však byl přičiněním 

vlivného olomouckého biskupa Zdíka opět do opatského úřadu dosazen a spravoval 

klášter do roku 1161, kdy zemřel. 

Za opata Blaţeje došlo k svatořečení zakladatele kláštera sv. Prokopa. Papeţ 

Inocenc III. vyslal v té záleţitosti do Čech kardinála Quida, jemuţ bylo uloţeno 

ostatky světcovy vyzvednout z hrobu a uloţit je slavnostně na oltář v klášterním 

kostele. Slavnost se konala dne 4. července 1204 za přítomnosti krále Přemysla 

Otakara I. a obou biskupů, praţského i olomouckého. Kardinál klášteru daroval 

skvostná mešní roucha, v nichţ slouţil první bohosluţby u oltáře nového světce.147 

Po této slavné události zprávy o klášteru na delší dobu mizí. Aţ u Dalimila je zmínka 

o „zlých letech“ po smrti krále Přemysla Otakara II., která se nevyhnula ani 

sázavskému klášteru.148 V roce 1315 za opata Matěje se poměry natolik zlepšily, ţe 

byla zahájena stavba nového gotického kostela.149 Ve stavbě pokračovali rovněţ 
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jeho nástupce Albert (1341-1376), Petr ze Ţluhsova (1377-1405) a Nevlas (1405-

1415). 

V době opata Michala se roku 1421 Sázavy zmocnili Praţané a mniši byli odtud 

vypuzeni. V roce 1427 získali sázavské zboţí páni z Kunštátu. Také v této době 

zmatků pobývali v klášteře benediktini, zřejmě však pouze jako duchovní správci 

farnosti. Mezi roky 1434 aţ 1470 není v seznamu sázavských opatů uvedeno ţádné 

jméno. V roce 1470 je jmenován opat Václav, po něm Jan II. (1479-1488), Leonardus 

(1488-1509) a Jan III. (1513-1535), následuje opět přestávka a teprve k roku 1553 je 

uváděn opat Josef. Poté se v krátkých intervalech střídají jak jména opatů, tak jména 

světských drţitelů Sázavy. V roce 1583 se obrátil praţský arcibiskup Martin Medek 

z Mohelnice na císaře Rudolfa II. se ţádostí o povolení přenést tělo sv. Prokopa na 

Praţský hrad, coţ prý zamýšlel uţ jeho předchůdce arcibiskup Antonín Brus. O 

přenesení poţádala také francouzská královna vdova Alţběta, sestra Rudolfa II. a 

obnovitelka kostela Všech svatých. Nakonec císař povolení k přenesení dal a 

uskutečnilo se v roce 1588.150 Mnoho badatelů ovšem translaci Prokopových ostatků 

zpochybňovalo a zpochybňuje151 a je velmi pravděpodobné, ţe ve skutečnosti byly 

přeneseny ostatky jiných osob na Sázavě pohřbených, a ţe pravé místo pohřbení sv. 

Prokopa nebylo dosud objeveno. To ovšem nijak nezpochybňuje specifické místo sv. 

Prokopa v lidové tradici i v oficiálních zemských a politických dějinách, ve kterých je 

od ranného středověku po baroko chápán jako spolupatron země České. Nepřímým 

a vzdáleným, ale tím o nic méně významějším důkazem byl svatováclavský oltář 

v chrámu sv. Petra v Římě, který nejpravděpodobněji vznikl v souvislosti s císařskou 

korunovací císaře Karla IV (1355) a zejména nástěnné malby z téţe doby152 nad 

oltářem, mezitím ovšem v souvislosti s přestavbou baziliky zaniklé. Na této fresce byl 

pochopitelně sv. Václav, logicky provázem sv. Prokopem a sv. Vojtěchem. Zajímavé 

ovšem bylo umístění Karla IV, klečícího právě před sv. Pokopem, tušíme zde 

souvislosti zemsky vlastenecké. Před sv. Vojtěchem přirozeně klečí arcibiskup Jan 

Očko z Vlašimi, zcela v duchu náboţenského sepětí.  
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Sázavští opati pravidelně usilovali o vrácení klášterních statků, většinou zcela 

marně. Hospodářská situace kláštera se zlepšila teprve v roce 1663, a to zásluhou 

břevnovsko-broumovského opata Augustina Seifferta, který pro sázavský klášter 

odkoupil od Jana Viktorina z Waldštejna část statků, které kdysi klášteru patřily.153 

Opat Daniel Ildefons Nygrýn (opatem 1664-1679) mohl jiţ přikročit k částečné opravě 

kláštera, takţe tam koncem sedmdesátých let 17. století mohlo ţít 8 řeholníků.154 Za 

výše uvedeného opata došlo k postavení průčelí klášterního kostela. Oprava kostela 

byla roku 1687 zaklenutím presbytáře dovedena do konce, zásluhou na tom však měl 

jiţ nový opat, kterým byl Benedikt Grasner (opatem 1681-1696), původně kladrubský 

profes. Za přispění dobrodinců se opatu Benediktovi podařilo zřídit velký hlavní oltář 

a podobně umělecky vypracované varhany, obojí se dnes nachází v kostele ve 

Štolmíři u Českého Brodu. Opat Benedikt klášter částečně zadluţil, a proto sázavští 

řeholníci po jeho smrti roku 1696 poţádali císaře Leopolda I., aby jim povolil upustit 

od opatské volby. Administrátorem byl jmenován P. Emilián Hlasivec (adm. 1697-

1703), který klášter spravoval do roku 1703.155 V roce 1697 dodal nejmenovaný 

sochař tři nové sochy pro hlavní oltář, za coţ mu bylo zaplaceno 65 zl. r. Zároveň se 

pracovalo na vybavení sakristie.156 V roce 1703 nastoupil do čela kláštera opat 

Václav Košín (opatem 1703-1712, sesazen, znovu opatem 1719-1724, podruhé 

sesazen, +1734 v Praze). Visitační protokol z roku 1708 popisuje vnitřní zařízení 

kostela: hlavní oltář Panny Marie a sv. Jana Křtitele, na straně evangelní v rohu oltář 

se sochou sv. Prokopa, v kapli na evangelní straně, zbudované při stavbě kostela 

stály dva malé oltáře, zasvěcené sv. Gertrudě a sv. Janu Nepomuckému. Všechny 

jsou zhotoveny dobrým sochařským dílem a aţ na hlavní oltář, jemuţ doposud chybí 

„malířská inkrustace“, decentními barvami vyzdobeny a ostatním příslušenstvím 

opatřeny. Na straně epištolní stojí oltář sv. Benedikta.157 Vztah opata Václava Košína 

k břevnovskému opatu Otmaru Zinkovi se výrazně zhoršil a vedl k celé řadě 

komplikací, neblaze působících jak na poměry v sázavském tak i v samotném 

břevnovském klášteře. Sázavský mnich P. Benedikt líčí opatu Otmarovi ve svém 

dopise z října 1710, ţe shledal: svaté místo ve stavu velice ubohém, hospodářství 
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rozvrácené, prelatura je vyzdobena neuţitečnou nádherou, s bratry i laiky se 

navenek zachází despoticky, uvnitř jsou zmateni a neklidní, jak po stránce hmotné 

tak duchovní jsou špatně vedeni. Příčinu toho všeho spatřuje v odboji proti opatu 

Zinkovi a celé svaté kongregaci, i kdyţ pomlčí o specifických činech opata Košína.158 

Při visitaci v říjnu roku 1711 opat Václav utekl oknem a odjel na statek do Církvice, 

kde měl pěkně zařízenou residenci. Dokonce doma zapomněl klobouk a opatský 

prsten, které za ním musel odvézt kurýr.159 Následující visitace v květnu roku 1712 

skončila skandálem a opat Otmar Zinke ze své pravomoci opata Václava Košína 

sesadil a správou kláštera pověřil administrátora P. Benedikta Bacha (adm. 1712-

1719).160 Protoţe sázavský převor a někteří mniši stáli na Košínově straně, musel 

opat Zinke na Sázavu vyslat několik řeholníků z Břevnova. Ti si s sebou však museli 

vzít i jídlo, protoţe v klášteře nic nebylo. P. Benedikt se snaţil dobře spravovat 

klášterní hospodaření a dokonce pořídil několik drobností pro kostel. V roce 1714 

bylo vyplaceno malíři ze Zásmuk za štafírování tabernáklu oltáře sv. Prokopa 13 zl. r. 

a řezbáři za rám k obrazu sv. Barbory 6 zl. r. Následujícího roku se platilo za nové 

svícny, které štafíroval rovněţ malíř ze Zásmuk. V letech 1717 aţ 1718 byl sochařsky 

pořízen oltář sv. Barbory celkem za 12 zl. r. a lavice k oltáři sv. Benedikta.161 V roce 

1716 byl sestaven přehled toho, co kdy bylo postaveno a dokončeno, neboť 

sesazený opat Václav Košín nelenil a osoboval si zásluhy na zvelebení Sázavy, 

protoţe usiloval o svou rehabilitaci a o návrat do kláštera. Pro vnitřní vybavení 

kostela je zajímavá zpráva, ţe za opata Václava byly zřízeny dva oltáře, jeden vedle 

hlavního oltáře na evangelní straně se sochou sv. Prokopa z pohledávek v Nymburce 

roku 1706, který byl ozdoben aţ za nynějšího administrátora zlacenými ozdobami, 

dík štědrosti dobrodinců. Druhý oltář sv. Judy Tadeáše a sv. Dismase u vchodu 
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kostela pod kruchtou, značně hrubý a jednoduchý, pořízený v roce 1710 nákladem 

30 zl. r., které na pořízení oltáře darovala Polyxena z Talmberka. Také na dvě 

zpovědnice, řezbářsky velice krásně vypravené, které byly pořízeny v letech 1706 a 

1708, věnovali prostředky dobrodinci. Kazatelna, na níţ dala 100 zl. kněţna 

z Lichtenštejna, byla pořízena v roce 1712, aţ po Košínově sesazení.162 Podle 

svědectví seniora kláštera P. Ildefonse Wotavy a P. Kryštofa Brettenfelda, rovněţ 

z roku 1716, ţil opat Košín velice nákladně, coţ bylo ke škodě kláštera. Všichni 

řemeslníci pracovali jen pro něj, na vnější a vnitřní výzdobě jeho pokojů. Co se přímo 

netýkalo prelatury, to zcela zanedbával. Prohnilá věţička na kostele nebyla opravena 

a střechami stále zatékalo, ale současně pravidelně pořádal hostiny pro okolní 

panstvo a zval k nim také ţeny.163 Opat Košín nakonec spor s opatem Zinkem stejně 

vyhrál a v roce 1719 mu byla v důsledku nařízení císaře Karla VI. ze dne 9. března 

opět svěřena správa kláštera in temporalibus. Opat se vrátil do kláštera a jiţ dne 22. 

května začal zazdívat dveře k hostinským pokojům a nové nechal prorazit v místech, 

kde jich nebylo třeba. Dále nechal stavět jakousi zeď od věţe kostela ke zdi 

zahradní. Psychicky zřejmě nalomený opat nemohl spravovat klášter dobře, coţ 

dokládá vizitace z roku 1722, kterou však nevedl opat Otmar Zinke, ale jeho 

nástupce ve funkci vizitátora opat od sv. Mikuláše na Starém Městě praţském 

Anselm Vlach. Opat Anselm Vlach shledal v dubnu uvedeného roku klášter ve stavu 

deformovaném a rozloţeném. Opatu Košínovi, který byl přítomen, bylo vytknuto, ţe 

dal stavět nějakou sýpku, prý pod zemí, bez řádného přístupu a vydal na 400 zl. r. na 

stavbu sklepa, stojícího o samotě v polích. Zbytečně nákladně nechal postavit 

několik pokojů v Církvici, za coţ by bývalo bylo moţno opravit sešlé sýpky a chlévy. 

Do klášterního kostela a do cel bratří přitom při deštích zatékalo. Nedal také zřídit 

infirmerii, tedy místnost pro nemocné bratry, coţ mu bylo jiţ dříve nařízeno. Pro své 

vlastní potěšení si přitom nechal postavit domek ze dřeva, krytý šindelem před 

zahradní zdí, jenom kvůli výhledu, aniţ by se bratří v kapitule ptal. Mši svatou 

celebroval pouze soukromě v opatské kapli.164 Opat Anselm Vlach nakonec opatu 

Václavovi pouze doporučil, aby slouţil mši svatou také v klášterním kostele. Ke 

kontrole Košínova hospodaření byla nakonec vyslána světská komise, jejímiţ členy 

byli hrabě z Hollweilu a Jan Ignác ze Solopisk, a ti zpracovali dne 13. června 1722 
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poměrně obsáhlou relaci. Zpráva zhodnotila, ţe opat Košín staví objekty neuţitečné, 

jen pro své osobní potěšení a proti vůli celého konventu, hospodářské objekty 

zanedbává a neopravuje. Současně oba autoři uvedli, ţe opat Košín stavěl jak 

v Církvici, tak ve dvoře Benáteckém, přičemţ do Církvice je poměrně daleko, takţe 

stavba residence byla shledána oprávněnou. Naproti tomu stavba residence ve 

dvoře benáteckém se ukázala jako zcela zbytečná. Bylo by lepší, kdyby místo této 

stavby a místo zřizování rybníků a stavby nového sklepa, se pustil do opravy sklepa 

starého a stavby nového ovčína. Jedním dechem bylo ovšem konstatováno, ţe 

oprava rybníků nebyla marná, neboť klášter by jinak musel ryby kupovat.165 Po této 

relaci se opat Otmar Zinke dostavil do sázavského kláštera osobně. Protoţe opat 

Košín mezi tím tradičně odjel do Církvice, provedl opat Otmar z moci visitátora 

v klášteře reorganizaci. Převorem ustanovil P. Kryštofa Veláka a obsadil i ostatní 

funkce. Do sporu mezi břevnovským a sázavským opatem nakonec vstoupila 

nunciatura ve Vídni, která roku 1724 jmenovala rozhodčí z jiných řádů, a to Vicencia 

Wallnera z Louky u Znojma a velehradského opata Josefa Malého. Oba duchovní 

celou věc prozkoumali a rozhodli, ţe opat Václav Košín, který je bezpochyby 

nemocen, by měl sázavský klášter opustit a správa by měla být svěřena opatu 

Otmaru Zinkovi.166 Opat Václav Košín následujícího roku Sázavu definitivně opustil a 

dostával odtud pouze roční apanáţ do své smrti v roce 1734. Zvýšenou pozornost 

jsme éře tohoto problematického opata paradoxně věnovali zejména proto, ţe v první 

třetině 18. století, kdy v celých Čechách probíhala intenzivní stavební činnost a 

výzdoba kostelů a klášterů v duchu baroka, se v sázavském klášteře nepostavilo 

prakticky nic významného. 

 Po neslavném období byl na Sázavě jmenován pouze převor administrátor, 

kterým se nejdříve stal P. Michal Klische a po něm P. Bonifác Fritsch (adm. 1731-

1744). Lze říci, ţe ani působení P. Bonifáce nebylo klidné, neboť u mnichů nebyl 

nijak oblíben a stěţovali si na něho stejně tak často, jako na opata Košína. V roce 

1730 byl na Sázavu povolán Kilián Ignác Dientzenhofer, aby posoudil stavební stav 

kláštera. Architekt si prohlédl budovy a konstatoval, ţe chybí celá řada prostor podle 

řehole nezbytných, jako vrátnice s hovornou, infirmerie pro nemocné mnichy, 

knihovna, šatna a depositář. Hospodářská situace se zlepšila aţ roku 1739 a o dva 
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roky později jiţ relace P. Bonifáce Fritsche obsahuje zprávu o započetí nezbytných 

oprav. Sázavští konventuálové nespokojení se správou administrátora P. Bonifáce 

nelenili a svévolně zvolili opatem P. Anastáze Šlancovského (opatem 1744-1763). Aţ 

v roce 1743 bylo oficiálně ukončeno období administrátora P. Fritsche a teprve roku 

1744 se znovu konala opatská volba, která dopadla ve prospěch P. Anastáze 

Šlancovského.167 Tato opatření proběhla jiţ za nového břevnovsko-broumovského 

opata Benna Löbla. Dne 10. ledna 1747 klášter vyhořel spolu s kostelem.168 

Energickému opatu Anastázi Šlancovskému se brzy podařilo dát klášter opět do 

pořádku a za pomoci architektů Kiliána Ignáce Dientzenhofera a Anselma Luraga jej 

plně obnovit.169 Břevnovsko-broumovský opat Benno Löbl při visitaci v červnu roku 

1748 nejen, ţe shlédl rozestavěný klášter a kostel, ale mohl předsedat scrutiniu jiţ ve 

zcela novém refektáři. Je zajímavé, ţe refektář má stejně pojednané voluty na 

sloupech pod klenbami jako letní refektáře v Břevnově a Broumově. S mírnou 

nadsázkou řečeno benediktinský architekt Kilián Ignác Dientzenhofer pojednával 

architektonické detaily na benediktinských stavbách obdobně a vytvořil tak řádový 

barokní styl. V listopadu roku 1753 provedl kanonickou visitaci jiţ nový břevnovsko-

broumovský opat Bedřich Grundmann a v protokolu konstatoval, ţe takřka nový 

klášter k veškeré řádné observanci řehole a zvláštnímu pohodlí jednoho kaţdého 

s potěchou jsme z větší části nalezli velmi dobře postavený, a ţe tedy i řádová 

disciplína můţe být nyní striktně dodrţována.170 Zdálo se, ţe uţ budou ukončeny 

zmatky, které kalily klášterní ţivot po několik desetiletí, a ţe nastane doba rozkvětu 

sázavské komunity. Avšak za nástupce opata Anastáze Šlancovského, opata 

Leandra Kramáře (opatem 1763-1785, + 1801 v Postupicích), byl klášter v roce 1785 

zrušen. 

Předmětem velké úcty se na Sázavě stal sv. Prokop a zároveň se jeho kult 

vyvíjel vlastní historií. Protoţe tzv. světcovy ostatky za vlády císaře Rudolfa II. byly 

přeneseny do kostela Všech svatých na Praţský hrad, výraz úcty v samotném 

sázavském klášteře se soustředil na obraz, tak zvanou věrnou podobu, verra 

efigies.171  Anonymní autor rukopisné historie kláštera, sepsané někdy na počátku 

druhého desetiletí 18. století mluví ve čtvrté kapitole o zázracích sv. Prokopa. 
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Nejprve je řeč o posvátném obraze, který byl neporušený nalezen v klášteře 

vyloupeném od husitů a v dolejších ambitech pod starým a neporušeným klenutím, 

mezi kostelem a řeholní kaplí na zeď v rohu zavěšený. Dokud nebyl zaklenut velký 

kostel, konaly se před ním bohosluţby o výroční světcově slavnosti. Potom byl obraz 

přenesen do klášterní kaple na kamenný oltář a okolo něho přidán rám na způsob 

oltáře. Kdyţ pak potomního velikého kostela toliko strana, neb tři díly toho ještě 

v zříceninách spolu s klášterem větším dílem pusty zůstávají, byla přikryta a náleţitě, 

jak nyní se spatřuje, obnovena, tam předně kamenný oltář z dolejších ambitů, na 

kterým z prvopočátku byl ten svatý obraz stával k velkému oltáři po levé straně byl 

přenesený a potom na něj ten svatý a zázračný obraz s tím sprostým rámem 

postavený. Pozlacený rám pak opatřil Maurus Roučka, opat od sv. Mikuláše na 

Starém Městě praţském. Rameno sv. Prokopa, uloţené v malé dřevěné truhličce 

pod sklem, bývalo v kapli řeholní v dolejších ambitech při samé sakristii, a kdyţ tam 

byl za opata Nigrina vyzdviţen oltář Bolestné Panny Marie, bylo uloţeno na tomto 

oltáři – témţ, na němţ stál i zázračný obraz sv. Prokopa. Po obnovení velkého 

kostela byl zřízen řezaný oltář po levé straně velkého oltáře s obrazem sv. Prokopa a 

tam v roce 1706 uloţena schránka se světcovým ramenem.172 

Mezi lidovými vrstvami v Čechách 18. století byl kult sv. Prokopa na Sázavě 

nadále velmi ţivý. V uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze se nachází několik 

drobných devočních grafik, tzv. svatých obrázků, které tuto oblibu ryze českého 

světce sv. Prokopa potvrzují. Spíše jen pro zajímavost připomeňme tradovanou 

epizodu, podle níţ sv. Prokop vyhnal ze sázavského kláštera cizího opata, Němce 

vetřelce. Na události je víc neţ příznačná fabulace, která se stala výrazem a přáním 

českého etnika, touţícího se vymezit vůči etniku německému. 

 

 

4. 4. Opatství Panny Marie, sv. Benedikta a sv. Wolfganga v Kladrubech 

 

 

Také v případě opatství v Kladrubech existují nejasnosti v časovém určení 

zaloţení kláštera. Někteří historici se přiklánějí k názoru, ţe klášter byl zaloţen jiţ 

roku 1108 kníţetem Svatoplukem. K tomuto roku se rovněţ vztahují některé kroniky, 
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ţádný listinný podklad ovšem k tomuto datu neexistuje, byť se traduje, ţe v klášteře 

bylo uloţeno srdce zemřelého kníţete Svatopluka (+1109). Po smrti kníţete 

Svatopluka nastoupil na kníţecí stolec kníţe Vladislav I. (1109–1125). A do doby 

jeho vlády klade vznik kláštera většina historiků, kteří se při tom opírají o listinu 

z roku 1115, která potvrzuje nadání opatu Bertholdovi. Souhlasíme v tomto sporu 

s názorem M. Vilímkové, ţe „o přesnosti údaje roku zaloţení bychom mohli 

pochybovat, o jménu zakladatele sotva.“173 Následujícího roku byli do Kladrub 

povoláni němečtí mniši z kláštera Zwiefalten ve Švábsku. Po neshodách s českými 

mnichy se však rychle vracejí zpět do mateřského kláštera. V roce 1119 se na přímé 

přání kníţete Vladislava I. německá kolonie opět vrací, tentokrát v poměrně hojném 

počtu dvaceti mnichů v čele s opatem Wizimannem.174 Mezi mnichy byl také Kuno 

hrabě z Hohenbergu. Spory mezi mnichy však neutichají, tím méně po náhlé smrti 

Vladislavově roku 1125. Kníţe Vladislav I. byl na své přání v klášterním kostele 

pohřben, jak dodnes dosvědčuje velký barokní kenotaf, do něhoţ byly ostatky 

kníţete Vladislava slavnostně přeneseny roku 1728, přesně na den jeho úmrtí (12. 

duben). Následujícího roku 1126 umírá německý opat Wizimann a němečtí mniši se 

podruhé vracejí do Zwiefalten. V roce 1130 pak přicházejí do Kladrub potřetí pod 

vedením v pořadí třetího opata Bertholda II. Po jeho smrti je do Kladrub dosazen 

německý opat Eberhard (1131–1140), opět z kláštera Zwiefalten.175 K významnému 

rozšíření pozemkových drţav kláštera došlo za kníţete Vladislava II. (1140-1173) 

v roce 1147. Rovněţ Soběslav II. (1173-1178) byl klášteru v Kladrubech příznivě 

nakloněn a opatřil jej dalšími majetky. 

Absenci zakladatelských legend176 se koncem 16. století snaţí nahradit 

legendisticky tradovaný příběh o nalezeném kostelním pokladu a následné volbě 

opata. Podle něho se při hraní kuţelek v klášterní zahradě odrazila koule tak 

podivně, ţe narazila do klášterní zdi a zůstala v ní vězet. Laický bratr z Břevnova 

(sic!) Vít Hifftl, který byl v Kladrubech na návštěvě a pomáhal hrajícím mnichům se 
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stavbou kuţelek, se snaţil kouli ze zdi vyndat, a při tom objevil dutinu, ve které byly 

nalezeny bedny s mnoţstvím zlatého a stříbrného bohosluţebného náčiní a dalších 

drahocenných předmětů. Snad zde byly ukryty za husitských válek. Laickému bratru 

se pak následujícího roku dostalo nebývalé odměny, kdyţ byl po smrti opata Ondřeje 

(opatem 1583-1589) zvolen sám kladrubským opatem. Po patnácti letech opat Vít 

Hifftl (opatem 1589-1604) na svou funkci z neznámých důvodů rezignoval. Připisují 

se mu však velkorysé dary na obnovu svatomarkétského kostela v jeho domicilním 

Břevnově, coţ se kladrubskému klášternímu společenství pravděpodobně příliš 

nezamlouvalo a proti Vítovi intrikovalo. 

Úzké vazby mezi benediktinskými kláštery té doby v Čechách dosvědčuje 

případ dalšího opata Ondřeje II. Bartoloměje z Würzburgu (opatem 1604-1607), který 

byl profesem broumovským, ale ţil v Emauzích, kde pomáhal opatu Pavlu Horskému 

při převádění kláštera z utrakvismu na katolické vyznání a posléze byl dosazen jako 

opat v Kladrubech. 

Po všeobecném úpadku drtivé většiny českých klášterů v 15. a  16. století 

dochází také v Kladrubech k pozvolnému zlepšování poměrů aţ po třicetileté válce, 

kdy je za opata Matouše Platzera (opatem 1650-1666) v roce 1664 zahájena stavba 

konventu, dokončená v sedmdesátých letech za jeho nástupce Celestina Mendla 

(opatem 1666-1689). 

O působivou barokně gotickou přestavbu Kladrub, přetrvávající do dnešní doby, 

se zaslouţil především součastník břevnovského Otmara Zinkeho opat Maurus 

Fintzguth (opatem 1701-1729), bezesporu nejvýznamnější kladrubský opat.177 Sám 

opat Zinke ostatně předsedal 13. července 1701 skrutiniu volícímu Fintzgutha 

opatem kladrubským. Fintzguth se ukázal být především dobrým hospodářem, kdyţ 

mimo jiné zakoupil roku 1705 město Přeštice s polnostmi a mlýny a vůbec významně 

pozvedl hospodářské poměry kladrubského kláštera. Úspěchu na poli věroučném 

dosáhl opat Fintzguth, kdyţ byl 17. dubna 1711 dekretem arcibiskupské konsistoře 

prohlášen obraz Panny Marie Přeštické za milostný.178  

Po čtrnácti letech (stavba zahájena 3. června 1712) přerušované stavební 

činnosti (finanční důvody) byl 15. prosince 1726 slavnostně dokončen a vysvěcen 

nádherný klášterní kostel v Kladrubech, podle plánů a pod vedením Jana Blaţeje 
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Santiniho-Aichela (1677-1723).179 Freskami vyzdobil interiér Kosmas Damián Asam 

v letech 1725-1727, kterého si pro zřejmý ohlas a zdar jeho kladrubského díla povolal 

opat Otmar Zinke do Břevnova, kde dodnes vzbuzuje údiv „Asamova náročná a 

působivá freska s námětem zázraku poustevníka Vintíře, namalovaná na stropě 

císařského sálu (1727-1728) svou mnohostí ţánrových epizod a brilantní 

dekoratérskou lehkostí“180 a do slezského Wahlstattu (Lehnické pole) k vymalování 

nového klášterního kostela, postaveného K. I. Dientzenhoferem.181 Námětem na 

stěnách hlavní lodi kladrubského kostela je mariologický cyklus182 a na stěnách chóru 

jsou invokace chvalozpěvu Te Deum laudamus. Kupoli kostela zevnitř zdobí freska 

Nejsvětější Trojice a z vnějšího pohledu lucerna kupole evokuje podobu koruny, která 

je chápána jako koruna Panny Marie, a tím i vlastně jako koruna celé církve svaté.183 

Kromě fresek namaloval K. D. Asam roku 1726 v kladrubském kostele také čtyři 

oltářní obrazy: Vize sv. Benedikta, Sv. Maurus uzdravuje nemocného, Bůh Otec a 

anděl, Alegorie církve, provázené bohatou štukovou a řezbářskou výzdobou jeho 

bratra Egida Quirina, který s ním posléze odešel i do Břevnova.184 Tvůrcem ideového 

programu, jakoţ i minimálně konzultantem veškeré kostelní a klášterní výzdoby, byl 

opat Maurus a je pro něho příznačné, ţe se nikde jako spoluautor neoznačil, 

dokonce se s jeho monogramem ani nikde nesetkáme, na rozdíl od opatů 

zvěčněných v jiných benediktinských klášterech. Jeho příslovečná skromnost 

(dokonce nenosil ani odznaky opatské hodnosti – pektorál a prsten)185 však měla 

bohuţel i své stinné stránky. Jak opat Maurus nedbal o svou osobní oslavu, nedbal 

ani o dobové dokumenty a archiválie, např. stavební účty hned pálil,186 a tak se nám 

prakticky ţádný archiv z doby jeho opatování nedochoval, jak zjistila při svých 
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výzkumech Milada Vilímková. Neúspěch svého otce Kryštofa Dientzenhofera 

v architektonické soutěţi s J. B. Santinim-Aichelem na projekt přestavby a obnovy 

kladrubského klášterního kostela si plně vynahradil syn Kilián Ignác, kdyţ byl roku 

1727 pověřen projektem a vedením stavby konventu. Ten byl ovšem posvěcen aţ za 

Fintzguthova nástupce, opata Josefa Siebera (opatem 1729-1756) v roce 1739 a 

zcela dokončen za posledního kladrubského opata Amanda Streera (opatem 1756-

1783) roku 1775. Po smrti opata Streera bylo Nejvyšším rozhodnutím zakázáno volit 

nového opata a dne 7. listopadu 1785 byl klášter v Kladrubech zrušen. 

 

 

4. 5. Opatství Emauzy 

 

 

4. 5. 1. Rukopisné prameny a literatura 

 

 

Na rozdíl od předchozích se archiv benediktinského opatství Panny Marie a sv. 

Jeronýma v Praze Emauzích dochoval v poměrně slušném stavu a od roku 1950 se 

nachází ve Státním ústředním archivu v Praze. První edice z rozsáhlých fondů pořídil 

P. Leander Helmling OSB, který byl v letech 1904 aţ 1905 hlavním emauzským 

knihovníkem, a o kterém se ještě dále zmíníme. Podrobné záznamy o zpracování a 

inventárním uspořádání sbírky provedli v roce 1954 Ludmila Mrázková a Karel 

Beránek.187 

Nejdůleţitějšími rukopisnými prameny emauzského archivu pro dějiny opatství 

jsou klášterní kroniky vyprávěcí povahy. Nejstarším z pramenů pro sledované období 

baroka je rukopis z počátku 17. století Paměť obzvláštní, kterak a jakým způsobem 

klášter Slovanský …řádu sv. Benedikta navrácen jest,188 informující o přechodu 

jediného utrakvistického kláštera v Čechách na ryze katolickou konfesi. O příchodu 

montserratských benediktinů do Emauz pojednává stručná kníţka od Ignáce Roja, 

vytištěná ve Vídni roku 1636. Dalším klášterním kronikářem byl Augustinus Dietrich, 

jehoţ Primordia, progressus ac annales huius regii conventus Slowan nuncupati,189 
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obsahují období 1635-1687. O Emauzích psal také  převor benediktinského opatství 

u sv. Mikuláše na Starém městě P. Benedikt Pošíval (1656-1727) v kronikářském díle 

Manuscripta,190 aktech kláštera sv. Mikuláše na Starém městě Praţském 

dovedených do roku 1727. Dalším emauzským historikem a spisovatelem v oboru 

dogmatické teologie byl P. Weremund Proche (1694-1748), který mimo jiné sepsal 

dějiny všech benediktinských klášterů v Čechách a připojil ţivotopisy významných 

členů řádu. Dílo se nedočkalo kniţního vydání a zůstalo v rukopisu pod názvem Leo 

benedictino – Czechius 1724.191 Procheho pokračovatelem na poli domácí řádové 

historie byl praţský rodák a milovník dějepisného bádání P. Jeroným Cechner (1716-

1794). Dějiny emauzského opatství se pro Cechnera staly celoţivotní náplní. Sepsal 

je celkem třikrát, neustále je doplňoval a opravoval, a výsledkem byla Historia 

Emautina192 dovedená do konce 18. století. Kromě výše uvedených svazků napsal 

ještě stručnější Collectarium variorum miscellaneorum et multorum memorabilium a 

Extractus specialis ex colectario memorabilium.193  Při studiu dějin kláštera je ovšem 

nutno přihlíţet ke všem Cechnerovým verzím, protoţe kaţdý z pěti rukopisů uvádí 

řadu originálních neopakujících se fakt. 

Dalšími klášterními historiky byli mniši první poloviny 19. století, především 

Karel Kilián (1785-1857), který doplnil svými zápisy pro léta 1774-1840 druhou 

variantu Cechnerovy kroniky a Wilhelm Mentberger (1794-1856), který napsal dějiny 

kláštera ve dvou variantách: Geschichte des königlichen Stiftes Emaus  a Das k. k. 

Benediktiner Stift-Montserrat vormahls Slowan.194 Ze stejného období pochází 

anonymní III. díl memorábilií (v návaznosti na Cechnera) pro léta 1809-1852 pod 

neúplným názvem Des k. k. Stiftes Montserrat-Emaus Memorabilien.195  

Na konci období montserratských Emauz napsal stručné dějiny svého opatství 

P. Václav Šanda (1810-1882), jehoţ studie Die Abtei Montserrat-Emaus oder Slovan 

in Prag  byla otištěna v souborném díle Sebastiana Brunnera. Šanda jako první 

sepsal dějiny s nárokem na vědeckou práci. Nutno poznamenat, ţe od něho čerpají 

informace další dějepisci Emauz. Autor měl důkladné vzdělání, národností byl Čech, 
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větší dějiny napsal v němčině a v kratší verzi také v latině.196 Šanda byl ředitelem 

klatovského gymnázia a v době příchodu beuronských benediktinů emeritním 

profesorem, katechetou, biskupským notářem v  Českých Budějovicích, nedělním 

kazatelem a seniorem emauzského konventu. O dějinách opatství pojednává 

vyváţeně pro všechna období. Za datum zaloţení udává rok 1348, ve kterém přišla 

největší část slovanských mnichů z Illyrie do Prahy. Dnes se uvádí rok 1347, kdy 

Karel IV. vydal v Norimberku zakládací listinu. Šanda nazývá Karla IV. otcem vlasti 

(pater patrie) a zdůrazňuje, ţe k zaloţení došlo za nejvyššího pontifika Klementa VI., 

který byl sám benediktinem. Námi sledované barokní období začíná podle Šandy za 

Rudolfa II. v roce 1599, kdy po 172 letech rychlého střídání komendatárních opatů za 

utrakvistické konzistoře, došlo ke konverzi opata Pavla Paminoda (juxta ritum S. 

Romanae Ecclesiae). Paminodas nastoupil do noviciátu v Břevnově a po jeho 

skončení se stal roku 1602 pravým a legitimním opatem emauzským.  

Opat Pavel Paminodas Horský zemřel roku 1607 a během následujících 6 let se 

v Emauzích vystřídali čtyři opati, emauzský klášter byl vydrancován Matyášovými 

vojáky (roku 1608), vyloupen pasovskými ţoldnéři (15. 2. 1611) a velké škody utrpěl 

za bouře v létě 1612 a při vichřici v prosinci téhoţ roku. 

Zklidnění situace a postupnou obnovu kláštera i kostela přineslo aţ opatování 

Adama Benedikta Bavorovského (1613-1635). Po vítězství nad Švédy v bitvě u 

Nördlingen 7.9.1634 se však císař Ferdinand II. rozhodl jako výraz díkůvzdání za toto 

vítězství zaloţit klášter Panny Marie Montserratské v Praze. Původní konvent, starý 

opat Bavorovský a tři benediktini, odešli ke kostelu sv. Mikuláše na Staré Město 

praţské a Ferdinand III. s praţským arcibiskupem kardinálem Harrachem uvedl 15. 

dubna 1636 prvních šest mnichů z kláštera montserratských benediktinů ve Vídni do 

praţských Emauz.197 Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu poté 1. června 1637 

benedikoval dosavadního převora vídeňského montserratu Benedikta Peňalosu y 

Mondragon za emauzského opata.198 Peňalosa vlastnil tři dotýkané kopie milostné 

sochy Panny Marie Montserratské. První byla ve Vídni (obr. č. 72), druhá v Emauzích 

a třetí se nakonec dostala na Bezděz. 

Po Peňalosově smrti (11. 8. 1646) se stal druhým emauzským opatem další 

Španěl, Johanes (Jan) III. Caramuel z Lobkovic (1646-1658). Šanda chybně uvádí, 
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ţe byl národností Belgičan. Studoval sice v Lovani, ale narodil se ve Španělsku. Jan 

Caramuel z Lobkovic se později stal biskupem v Itálii a opatské hodnosti v Emauzích 

se roku 1658 zřekl. Přestoţe se daleko více věnoval státním a církevním záleţitostem 

neţ emauzskému klášteru (konec konců ani nebyl benediktin, ale cisterciák), nechal 

obnovit malby v klášterním ambitu a restaurovat kapli sv. Kosmy a Damiána. Jan 

Caramuel byl významným teologem, filozofem, matematikem a politikem (sepsal 74 

svazků odborných prací) a horlivým mariánským ctitelem.199  

Třetím emauzským opatem byl roku 1661, králem Leopoldem I., jmenován 

Antonio de Sotto Major, velký obdivovatel Panny Marie Montserratské. Opatoval 

v letech 1661-1678 a především díky němu a jeho nástupcům se kult P. Marie 

Montserratské rozšířil na řadu míst v Čechách a na Moravě a vedl k jejímu častému 

zobrazování.200  Roku 1666 zaloţil proboštství na Bezdězu201 a působil za praţského 

arcibiskupa Ferdinanda Matouše Sobka z Bílenberka OSB, jehoţ se stal pomocným 

biskupem.  

Čtvrtým emauzským opatem se stal opět Španěl, Didak a Cambero (1678-

1700), za jehoţ opatování se v klášteře vedla četná vědecká zkoumání a filozoficko-

teologické disputace a byly vydávány četné knihy (opat Didak na 30 let pronajal pro 

klášter arcibiskupskou knihtiskárnu). Podrobnosti o vládě všech čtyř španělských 

opatů i jejich cizozemských a českých nástupců (prvním českým opatem byl Martin 

Zedlitz, 1709-1720) uvádí doktorand ve své publikované studii.202 

Dalším historikem, kterého zaujal především fond středověkých listin 

emauzského kláštera, byl Dr. Ludwig Schlesinger, autor díla Das „Registrum 

Slavorum“, které vyšlo v Praze roku 1878. Velkou zásluhou o rozšíření znalostí 

z dějin emauzského opatství pak představují zejména rozsáhlé studie P. Leandra 

Helmlinga.203 
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Nebylo proto divu, ţe P. Leandra Helmlinga vyzvali benediktini 

z dolnorakouského Altenburgu, aby napsal dějin jejich opatství a výsledkem byla 

práce Altenburg, kurzer Führer durch die Geschichte und Kunstwerke der Kirche und 

des Stiftes, St. Pölten 1925. P. Leander Helmling byl zdaleka nejlepším znalcem 

emauzských reálií, vyrovnat se mu snad mohl pouze převor a pozdější opat (od r. 

1925) Arnošt II. Vykoukal, který byl několik let emauzským knihovníkem a mimo jiné 

také schopným hospodářem. Např. vyzval Bohumila Hypšmana, jenţ projektoval 

budovy ministerstev v Podskalí, pod emauzským klášterem, aby uzavřel dvěma křídly 

novostavby druhé nádvoří kláštera a hned po jejich dokončení v roce 1931 se pustil 

do stavby moderních patrových garáţí Pod Slovany na pozemku za kostelem 

Nejsvětější Trojice v Podskalí. Jeho duchovně historické zaměření dokumentuje fakt, 

ţe chtěl svému jmenovci a prvnímu praţskému arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic 

postavit pomník na prostranství severně od opatského kostela. Lze jen litovat, ţe 

Vykoukal publikoval převáţně časopisecky, a to zejména v oboru liturgie, 

samostatnou monografii k dějinám emauzského opatství nenapsal. 

Středověkými Emauzy se dále zabývali Josef Cibulka (ikonografie maleb), 

Václav Mencel a Dobroslav Líbal (architektura). Zatím poslední monografii k dějinám 

emauzského opatství napsali Emanuel Poche a Jan Krofta.204 Tato práce je v mnoha 

směrech přínosem k hlubšímu pochopení stavebního vývoje kláštera a také cennou 

dokumentací nástěnných maleb, z nichţ mnohé byly za války těţce poškozeny. 

V následujícím období se literatura velmi rozrostla, především pro období středověku 

a její přehled podává soubor statí věnovaný znovuotevření chrámu v roce 2003.205 

Pro barokní dobu, ale i pro celé klášterní dějiny, má značný význam Pasport 

SÚRPMO (P. Zahradník, J. Muk, J. Muková), v němţ je výborná úvodní historická 

studie Pavla Zahradníka, jejíţ hodnota spočívá především v důkladném archivním 

studiu.206  
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4. 5. 2. Vnitřní zařízení emauzského kostela Panny Marie a sv. Jeronýma a    

            mariánské poutní kaple na Bezděze 

 

 

Před příchodem beuronských benediktinů měl kostel bohaté a kvalitní barokní 

zařízení, ovšem činnost Beuronské umělecké školy a architektů beuronské 

kongregace…velmi radikálně změnila celkový vzhled komplexu.207  Pokusme se tedy 

na základě pramenů a literatury toto barokní vybavení emauzského opatského 

kostela rekonstruovat. Především je třeba říci, ţe opat Peňalosa se zejména staral o 

rozšíření klášterního komplexu (koupí či darem získal několik okolních domů, které 

dílem nechal strhnout, dílem opravit), o stavební úpravy (oprava a navýšení konventu, 

nová střecha kostela, nový chór, stavba krypt, stavba hospodářských budov a nové 

brány) a o doplnění knihovních fondů (získal přes 2500 svazků ze všech moţných 

oborů). Vnitřní výzdobu kostela pak obstarali tři španělští příslušníci vládnoucí elity. 

Generalissimus perpetuus království českého hrabě Baltazar Marradas nechal roku 

1640 postavit v raně barokní podobě hlavní oltář. Císařský komoří pan Jindřich 

Paradis dal zhotovit postranní oltář sv. Jakuba většího v levé části kostela a plukovník 

pan Martin Huerta dal na epištolní straně zřídit oltář Nanebevzetí Panny Marie.208 

Hlavní oltář, který zaplatil hrabě Baltazar Marradas, popsal P. Jeroným Cechner 

OSB  takto: Co se týče podoby starého oltáře, byl na způsob hlavního oltáře u Panny 

Marie Sněţné na Novém Městě praţském u otců františkánů podlouhlý, socha Panny 

Marie Montserratské stála nad tabernáklem, jenţ zůstal starý, po stranách tohoto 

starého oltáře stály velké sochy sv. Benedikta a sv. Scholastiky, nad brankami oltáře 

byli orlové s císařskými znaky, v dalším patře byl obraz Krista Pána jdoucího do 

Emauz se dvěma učedníky, jenţ byl připevněn na malém zeleném chóru ke zdi mezi 

obraz a dvě sochy po stranách, v horní části byl obraz sv. Jeronýma, po stranách dvě 

sochy a nad ním mezi dvěma anděly socha Vzkříšeného Krista. Výzdoba oltáře 

významně propojovala dobu Karlovu (sv. Jeroným, Emauzy) s preferencemi nových 

majitelů (Panna Maria Montserratská). Za opata Arnošta I. hraběte Schrattenbacha  

(opatem 1720-1729) byl roku 1726 tento starý oltář nahrazen novým, ale některé jeho 

součásti byly umístěny na jiných místech kostela. Sochy sv. Benedikta a sv. 

Scholastiky byly postaveny v královské kapli vedle sakristie, dvě sochy z prostředního 
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patra oltáře byly postaveny vedle mříţí nového hlavního oltáře a dvě sochy 

z nejvyššího patra byly umístěny u schodů hořejšího ambitu kláštera. Tyto dvě sochy 

infulovaných světců se dnes nacházejí ve sbírkách královské kanonie premonstrátů 

na Strahově. Nový hlavní oltář měl ve své střední části sochařsky ztvárněnou scénu 

Krista a učedníků jdoucích do Emauz, zřejmě na způsob kompozice bratří Asamů pro 

hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie v dolnobavorském Rohru. 

Barokně zařízený opatský kostel v Emauzích měl podle Procheho popisu209 

k roku 1724 12 oltářů: 

1. Hlavní oltář. Na evangelijní straně postupně za sebou následovaly – 2. oltář 

sv. otce Benedikta, 3. oltář sv. Jana Nepomuckého, 4. oltář sv. Zikmunda, 5. oltář sv. 

Prokopa. V závěru severní postranní lodě stál 6. oltář sv. Jakuba. Na epištolní straně 

stály – 7. oltář sv. Kříţe, 8. oltář sv. Josefa, ke stěně přiléhal 9. oltář Dušiček s velmi 

uctívaným sloupem Bičování, před kterým stále hořela svíce. V závěru jiţní postranní 

lodě byl při stěně umístěn 10. oltář Madony. U třetího pilíře stál 11. oltář Matky Boţí, 

dále 12. oltář sv. Walburgy. Na jiţní stěně ke klášteru přibyly roku 1734 na zdi 

malovaný 13. oltář sv. Maxmiliána a v podkruchtí 14. oltář či spíše kaple Boţího 

Těla.210 

František Lehner píše kněţím v časopisu Method v roce 1881: V klášteře 

Emauském na Slovanech jest ţivo. Dluţno v známost uvést, ţe staré oltáře 

poznenáhlu za nové budou vyměňovány, aby vše odpovídalo slohu kostela. Mnohé 

z nich jsou pěkné a slušely by velmi dobře kostelům slohu barokního, jakých po vlasti 

naší jest veliké mnoţství. Kdo máš tedy v takovém chrámu chatrný oltář, zajdi si do 

Emaus a zamluv si některý z oltářů, aţ na něj řada dojde, aby za gotický byl 

proměněn. Letos jest k dostání oltář hlavní. O cenu stane se jistě dohodnutí.211 

Na původní interiér emauzského kostela vzpomínal také světící biskup praţský 

Dr. Antonín Podlaha.212 Býval jsem od malička častým návštěvníkem kostela 

emauzského. Vídal jsem jej v dřívější jeho úpravě barokní, jeţ mocně působila na 

moji fantazii. Úprava ta pocházela z doby španělských mnichů emauzských z konce 

17. století a nebylo moţno upřít jí malebnosti. Představte si jen: za hlavním oltářem 

byla vybudována celá hodovní síň, jejíţ klenba spočívala na hadovitě točitých 

sloupech, a v síni té, do níţ vpadalo ţlutými skly světlo jako svit zapadajícího slunce, 
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umístěna byla skupina soch v ţivotní velikosti, představující Krista Pána, jak sedí za 

stolem a ţivě hovoří s oběma učedníky. A stěny bočních lodí chrámu pokryty byly 

barokními nástěnnými malbami s ţivě komponovanými výjevy, z nichţ utkvěl mi 

v paměti zvláště obraz, na němţ znázorněn byl císař Maxmilián I., jak zabloudiv na 

lovu kamzíků, octl se na příkré strmé skále, a kněz jemu zdola monstrancí ţehná. Ale 

vše to bylo sešlé a prachem pokryté. V chrámu zřídka kdy konaly se sluţby Boţí a 

během dne jen kroky ojedinělých chodců ozývaly se dunivě v prázdných prostorách 

chrámových. Na mladou moji duši vše to působilo dojmem melancholickým, jako 

doznívající teskná tragédie zašlých dob. Bylo mi patnácte let, kdyţ se ţivým zájmem 

sledoval jsem obnovu chrámu, kterou prováděli Bohem nadaní umělci kongregace 

beuronské. Nějaký čas litoval jsem sice bývalého barokního vnitřku, ale čím dále tím 

více smiřoval jsem se s novou výzdobou, která mne jímala svojí asketičností a svoji 

vysokou cenou uměleckou. 

Z původního emauzského mobiliáře je dnes nejznámější obraz sv. Václava jako 

obránce Prahy před Švédy od Karla Škréty, který se nachází v kostele sv. Prokopa na 

Ţiţkově. Tento obraz namaloval Škréta roku 1658 nebo 1659 jako připomínku 

desetiletého výročí úspěšné obrany Prahy proti Švédům v roce 1648. Sv. Václav patří 

k nejlepším Škrétovým dílům. Na obraze je znak Nového Města praţského ve štítě 

anděla.213 Tato připomínka dokumentuje sepětí emauzského kláštera s osudy Prahy. 

V emauzském opatství se dříve nacházel také menší oválný obraz Sv. Martina 

dělícího se o plášť se ţebrákem, jehoţ autorem byl snad rovněţ Škréta,214 dnešní 

badatelé se ovšem spíše kloní k názoru, ţe se jednalo o pozdější kopii Škrétova 

oltářního plátna sv. Martina ze staroměstského kostela sv. Martina ve zdi.215 

Podle literatury je také moţno rekonstruovat barokní zařízení poutní kaple na 

hradu Bezděz, tzv. „malého Montserratu“. Poměrně malá kaple stylově čisté a goticky 

prvotřídní architektury měla kromě hlavního oltáře ještě čtyři oltáře boční a několik 

obrazů v pozlacených rámech. Hlavní oltář pro kopii milostné sochy Panny Marie 

Montserratské byl dokončen 29. dubna 1704. Přispěli na něj: Arnošt Josef a František 

Josef Valdštejnové, probošt ze Staré Boleslavi, hraběnka Desfours, paní na Rohozci, 
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hrabě z Lysé, pán na Stranově, Dorothea Beck, paní na Vidimi a další. Vpravo od 

hlavního stál oltář sv. Benedikta s nápisem: SanCte pater noster BeneDiCte Vir 

Magnae pietatis ora pro nobis a protějškově na straně levé mu odpovídal oltář sv. 

Kříţe s nápisem: CrVCi aLtae aCVto terno CLaVo affiXa saLVs, pro popVLo 

VVLnerate IesV Miserere nobis. Oba oltáře společně s kazatelnou byly pořízeny 

nákladem Arnošta hraběte Valdštejna. Čtvrtý oltář byl zasvěcen sv. Janu 

Nepomuckému. Sochu tohoto světce pořídila slečna Rosalie Brţichovská a 15. 

prosince 1701 ji nechala poslat z Prahy na Bezděz. Poslední pátý oltář byl ozdoben 

kopií milostného obrazu chrudimského Salvátora a byl postaven roku 1726. Dále se 

na stěnách kaple nacházel postupně od roku 1704 do roku 1729 pořizovaný cyklus 

sedmi olejomaleb v pozlacených rámech s mariánskými náměty: Narození Panny 

Marie, Neposkvrněné početí, Zvěstování, Navštívení, Očišťování Panny Marie, 

Seslání Ducha svatého a Nanebevzetí Panny Marie. Kromě toho bylo v kapli dalších 

sedm obrazů stejné velikosti s náměty: Narození Páně, Zmrtvýchvstání Páně, Kristus 

zjevující se Marii, Bolestná Panna Maria, Nejsvětější Trojice, Sv. Benedikt, Sv. 

Scholastika. V roce 1736 byly do kaple zhotoveny nové varhany střední velikosti. Po 

zrušení kláštera na Bezdězu roku 1785 bylo veškeré zařízení odtud odvezeno. 

Milostná socha a některé obrazy se dostaly do farního kostela v Doksech.216 

 

 

4. 6. Španělský Montserrat ve Vídni 

 

 

Nejvíce informací získal doktorand v archivu bývalého vídeňského Montserratu, 

který se nyní nachází v opatství Schottenstift ve Vídni a za jeho zpřístupnění, jakoţ i 

mnohostrannou pomoc doktorand děkuje panu Czerninovi, nynějšímu archiváři. 

Kongregace reformovaných mnichů Naší Milé Paní z Montserratu dostala od 

Ferdinanda II., na doporučení paní Marie Anny,217 (dcera Filipa II. a manţelka 
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 Heber F. A., Geschichte der Burg Bösig vom 8. Jahrhudert bis auf unsere  Zeit, Leipa rok vydání 
neuveden, s. 9-10. Srovnej téţ Poppr A., Hrad Bezděz. Zevrubný popis hradu Bezdězského dle 
pramenů listinných, Mladá Boleslav 1892, s. 13-14, 81. 
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 Marie Anna měla poutní místo Montserrat v Katalánsku ve velké úctě, poněvadţ v roce 1629 před 
tím, neţ odcestovala na zásnuby do Vídně, navštívila toto poutní místo a v klášteře si vybrala 
tamějšího převora P. Benedikta Peňalosu y Mondragon jako svého duchovního průvodce.  P. 
Benedikt byl doktor a profesor teologie a před úřadem převora působil 12 let jako misionář v Indii. Ve 
svém povolání do Vídně viděl vynikající příleţitost k šíření úcty k Panně Marii Montserratské mimo 
území samotného Katalánska. 
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korunního prince Ferdinanda III.) a P. Benedikta de Peňalosa, právo zaloţit dceřiný 

klášter v hlavním městě rakouské monarchie ve Vídni. K poloţení základního kamene 

došlo 15. listopadu roku 1633 před branou poblíţ kláštera Schottenstift, dnes 

nedaleko Votivkirche, tam kde se nyní nachází Schwarzspanierstrasse.218 Nové 

zaloţení se stalo výrazem vděčnosti a poděkování za bitvu  u Lützen (1632), kde sice 

císařští prohráli, ale padl švédský král Gustav Adolf. Dne 21. listopadu roku 1634 

slouţil vídeňský biskup Anton Wolfrath první mši svatou v nově postaveném 

klášterním kostele.219 Jak jsme jiţ uvedli, přišli z Vídně roku 1636 montserratští 

benediktini do praţských Emauz. Zakládací listina Ferdinanda II. nese datum 17. 

května 1636.220 Další zakládací listinu podobného znění vydal 22. dubna 1637 jeho 

syn Ferdinand III.221 V této druhé listině se potvrzuje, ţe pro malý počet řeholníků má 

opatskou funkci zastávat P. Benedikt Peňalosa, převor vídeňského Montserratu. 

V listině je téţ zmíněno, ţe opat Benedikt Peňalosa podléhá jurisdikcí praţskému 

arcibiskupovi, v případě vídeňského Montserratu je však ordinářem místa vídeňský 

biskup jako ordinarius loci. Majetek kláštera byl do budoucna osvobozen od daně a 

jiných poplatků císařské komoře. Benediktinští mniši z vídeňského Montserratu se 

lidově nazývali Schwarzspanier podle černého hábitu a španělského původu. 

Weissspanier  se ve Vídni nazývali členové řádu trinitářů, kteří byli na počátku (1688) 

rovněţ španělského původu, ale oblékali se do bílého hábitu. Klášter trinitářů stál u 

kostela Nejsvětější Trojice v ulici Alserstrasse v 8. vídeňském okrese. Oba kláštery 

zrušil v roce 1783 císař Josef II. 

V roce 1636 se stal převorem vídeňského Montserratu P. Petrus Heister, 

benediktin z Brauweiler222 (opatství 15 km západně od Kolína nad Rýnem). V letech 

1642 aţ 1648 stál v čele kláštera P. Anton Spindler,223 který je v pramenech 

jmenován jako opat, avšak tento titul získal pouze pro svou osobu. V letech 1647 aţ 

1670 zde byl převorem Johannes Caramuel z Lobkovic, který zároveň působil i 

                                                 
218

 Rapf C., Wien – Schwarzspanier. In Germania Benedictina, Band III/3, Die benediktinischen 

Mönchs- und Nonnenklöster in Österreich und Südtirol, München 2002, s. 818. 
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 Rapf C., Das Benediktinerstift zu Wien Unserer Lieben Frau von Monte serrato 
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Benediktiner-Ordens und seiner Zweige, hrsg. von der Bayer. Benediktinerakademie, 77, 1966 
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 Schottenarchiv Scrinium 95 Nr. 29, zkráceně SA Sc. 95/29. 
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v Praze.224 Přibliţně od roku 1670 řídil klášter P. Didacus a Canvero. P. Didacus měl 

doktorát teologie a byl v Praze dvorním kazatelem. V roce 1678 se stal opatem 

v Emauzích. Po 22 letech v opatském úřadě rezignoval a v roce 1700 odešel na 

poutní místo Klokoty u Tábora. Zemřel 9. května 1703 ve Vídni jako dvorní teolog 

císaře Leopolda.225  

Dalším převorem ve Vídni byl P. Romuald Ernst, který 24. září 1679 podlehl 

morové epidemii.226 Jeho následovníkem se stal P. Rudesind Steger, který byl zabit 

13. července 1683 při druhém tureckém obleţení Vídně.227 Dne 15. července 1683 

celý vídeňský Montserrat vyhořel (obr.č.106). V těchto válečných dnech odnesl novic 

fr. Antonín Vogel z Kreylernu milostnou sochu Panny Marie Montserratské do 

Hofburgu. Vídeňský historik C. Hofbauer ve svých dějinách k roku 1683 uvedl: Von 

den Spaniern war seit der Belagerung Wiens keiner im Kloster mehr übrig.228 Po 

obléhání Vídně ţádní španělští mniši pak jiţ více v klášteře nebyli a od té doby 

pobývali ve vídeňském Montserratu pouze mniši z německy mluvících zemí. Ale to 

bychom předbíhali, neboť po válečných událostech spojených s tureckým obleţením 

byl klášter zcela neobyvatelný. Mladý klerik Antonín Vogel z Kreylernu proto začal 

sbírat peníze na stavbu nového kláštera a za tímto účelem prošel celou Itálii, 

Španělsko a Portugalsko. V roce 1683 byl vysvěcen na kněze a stal se dokonce i 

prokurátorem. Postupem času se podařilo klášter částečně opravit. Problém však 

stále byl v nedostatku financí. Protoţe klášter leţel těsně před hradbami Vídně, 

naskytla se vhodná příleţitost vyuţít montserratské mnichy ve farní správě. Západní 

okraj vídeňského městského jádra patřil do farnosti benediktinů ze Schottenstiftu, ale 

v noci, kdy se zavíraly městské brány, mohli zaopatřovat venkovské farníky pouze 

výše zmínění montserratští mniši.  

Dalším okruhem činnosti kláštera se stala správa hřbitova Panny Marie 

Mariazellské. Tento hřbitov pouţívaly hned tři vídeňské farnosti. Císařským 

rozhodnutím z 1. června roku 1702 přešel hřbitov s konečnou platností do správy 

vídeňského Montserratu. Klášter tedy musel platit hrobníka, kostelníka a další 

personál, na oplátku veškerý zisk ze hřbitova si opatství Panny Marie Montserratské 
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mohlo ponechat.229 Od té doby se tento hřbitov nazýval: Coemeterium ad Beatam 

Mariam Virginem Cellensem neboli lidově Mariazeller Friedhof, tento pojem nahradil 

zastaralý název kaiserlicher Gottesacker (obr. č. 70). Zajímavé je, ţe malou část 

hřbitova pouţívali v 16. aţ 18. století i němečtí luteráni, coţ tradičně tolerantním 

benediktinům zřejmě nijak nevadilo. Na hřbitově se smělo pohřbívat aţ do 1. ledna 

1784. Hřbitov byl zaloţen v roce 1570 císařem Maxmiliánem II. a třetí manţelka 

Leopolda I. císařovna Eleonora Magdalena Theresia zde později nechala postavit 

kapli Panny Marie Mariazellské. Proslulé štýrské poutní místo, které se nachází 

přibliţně 130 kilometrů od hlavního města císařství, bylo pro odlehlost v horách pro 

mnoho Vídeňanů nedostupné, a proto sama císařovna šla příkladem a kaţdý den, za 

kaţdého počasí putovala do hřbitovní kaple za městskými hradbami. K oficiálnímu 

potvrzení nového poutního místa došlo v roce 1704, kdy se vhodnou příleţitostí stal 

fakt, ţe Gibraltar za války o španělské dědictví připadl anglicko-holandsko-císařským 

spojencům. Nová socha zhotovená podle originálu v Mariazell a tam také dotýkaná, 

byla slavnostně vyšperkovaná odnesena do kostela vídeňského Montserratu, kde se 

uskutečnilo slavnostní Te Deum. Poté byla socha nesena v průvodu do hřbitovní 

kaple230 za vídeňskými hradbami, coţ se stalo 21. září roku 1704. Od té doby patřil 

tzv. Gottesacker, neboli od nynějška Mariazeller Friedhof  k nejoblíbenějším a 

nejkrásnějším hřbitovům staré Vídně. Kromě výše uvedeného finančního 

zabezpečení vídeňského Montserratu je nutné zmínit četné mešní nadace, které byly 

vázány, jak na klášterní kostel černých Španělů, tak na Mariazellskou hřbitovní kapli. 

V archivu benediktinského kláštera Schottenstift ve Vídni se zachovalo téměř sto 

nadačních dopisů pro mešní stipendia, nejkrásnějším je mešní nadání hraběte 

Černína (obr.č.102).231 Kopie milostné sochy Panny Marie Mariazellské se po zrušení 

hřbitova v roce 1784 dostala do soukromého majetku a později byla darována do 

kostela Maria Geburt am Rennweg v třetím vídeňském okrese. 
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Klášter ve Vídni byl povýšen na samostatné opatství aţ roku 1708, kdy se to 

podařilo Antonínu Vogelovi z Kreylernu (obr.č.103), který byl nejprve opatem 

v praţských Emauzích (1704-1708).232  

Opat Vogel přešel roku 1708 trvale do Vídně,233 kde úspěšně působil dalších 43 

let (1708-1751).234 Úřadu opata se P. Antonín Vogel ujal dne 22. července 1708 a 

jemu vděčíme za veškeré vybavení bývalého klášterního kostela. Lze jen litovat, ţe 

vídeňský Montserrat byl císařem Josefem II. zrušen. Roztroušený mobiliář po 

různých kostelech dokládá, ţe opat Vogel objednával umělecká díla u nejlepších 

umělců své doby. Celestin Rapf ve své studii zmiňuje další dekret rakouské 

Geheimen Hofkanzlei určený pro Kőnigl. Bőheimbsche Hoff Canzlei se zdůrazněním 

platnosti exempce z Prahy, die absolut seyn und bleiben soll. Emauzy zůstaly nadále 

samostatným opatstvím s právem volby nového opata. 

Opat Vogelovi se ve Vídni otevřely moţnosti působení nejen ve vídeňském 

Montserratu, ale také v dalších objektech hlavního města. Mladý opat se sblíţil 

například s bosými augustiniány, kteří spravovali svůj klášterní kostel v duchu pietas 

austriaca. V chrámu sv. Augustina, který byl zároveň dvorním kostelem Habsburků, 

se soustředilo hned několik kultů. Byla to zejména kaple se sochou Panny Marie 

Loretánské, kterou zbudovala císařovna Eleonora v roce 1627. Později se v blízkosti 

této sochy začaly uchovávat nádoby se srdci jednotlivých Habsburků.235 Populární 

byl také kult sv. Apoleny, zastoupený olejovým obrazem a relikviářem se zubem 

světice, samostatnou kapli zbudoval Ferdinand III. v roce 1643, kdy zde byl jeho syn 

Leopold na přímluvu sv. Apoleny zbaven těţkých zubních bolestí.236 Dále byly 

v chrámu uctívány ostatky sv. Viktorie z Říma (1666), obraz umírajícího sv. Josefa, 

obraz mrtvého těla sv. Jana Nepomuckého z roku 1723 od J. F. Greipela, obraz sv. 
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Anny od Spilenbergera, obraz sv. Judy Tadeáše, před kterým 28. října musely hořet 

dvě velké svíce, Praţské Jezulátko, zázračný krucifix, Panna Maria Uzdravení 

nemocných, Panna Maria Staroboleslavská a Panna Maria z Mariabrunn. Bylo proto 

velkým úspěchem, ţe se do tohoto kultovního souboru opatu Voglovi podařilo připojit 

také kopii sochy Panny Marie Montserratské, jak mimo jiné dokládá devoční grafika 

od Jana Ondřeje Pfeffela (obr. č. 73). 

Roku 1708 poţádal konvent vídeňského Montserratu o povolení nosit bílý 

límeček, jak to bylo zvykem u ostatních benediktinských klášterů v Rakousku.237 

Následník Josefa I. císař Karel VI. (1711-1740) velkoryse potvrdil privilegia 

kláštera.238 V roce 1723 ţilo v klášteře kromě opata jiţ 18 řeholníků239 a do dlouhého 

období 1687 aţ 1727 spadá znovuvýstavba kláštera.  

V roce 1724 byl stavebně dokončen refektář a 21. března o slavnosti Zesnutí 

sv. Benedikta zde mniši po prvé poobědvali.240 Zařizování kostela naproti tomu 

proběhlo v kratší době v průběhu let 1730-1736, kdy byl klášterní kostel černých 

Španělů vyzdoben a vybaven mobiliářem. Na hlavním oltáři se nacházel velký obraz 

Ukřiţování, jehoţ autorem byl Joachim von Sandrart (1606-1688).241 V roce 1730 

dokončil Antonio Pellegrini (1675-1741) nástropní fresku Nanebevzetí Panny 

Marie.242 Milostná socha Panny Marie Montserratské stála stejně jako v Emauzích 

nad svatostánkem hlavního oltáře (obr. č. 72). Po zrušení kláštera v roce 1787 se 
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dostala do kaple španělského špitálu, kterou zřídil v roce 1717 císař Karel VI., 

později se tato kaple stala oratoří arcibiskupského semináře, dnes je socha 

nezvěstná.243 Zařízení ze dřeva, jako lavice pro lid (obr. č. 79), chórové lavice a 

kazatelnu objednal opat Antonín u teprve začínajícího bavorského sochaře Johanna 

Baptista Strauba (1704-1784), kdy mu bylo pouhých 26 let.244 Architekt M. J. Kachel 

popisuje roku 1737 zařízení kostela takto: hlavní oltář, šest postranních oltářů bez 

architektur a obzvlášť pěkné oratoře a chrámové lavice. Jiný inventář z roku 1783 

jmenuje kromě hlavního oltáře uţ jen pět postranních oltářů. V roce 1784 se dostaly 

lavice pro lid (obr.č.79), varhany se dvěma muzicírujícícími anděly a dva oltářní 

nástavce do kostela augustiniánů ve Vídni (tzv. Augustinerkirche). V roce 1785 byla 

prodána kazatelna za 120 fl do farního kostela v Laxenburgu (obr. č. 78). Kazatelna, 

která sjednocuje objemový tvar s plastikami a ornamentem v jednotný účinek je 

významným dokladem období přechodu baroka v rokoko a je vynikajícím dílem 

Johanna Baptisty Strauba.245 Velmi zajímavé je také ikonografické pojednání 

kazatelny. Na poprsnici kazatelny jsou dvě sedící sochy proroků Izaiáše (vlevo) a 

Jeremiáše (vpravo) s nápisy: QUIESCIT AGERE / PERVERSE / Isa.1.v.16. FACITE / 

IVDICIVM / ET IVSTITIAM / Jere.22.v.3. a dva reliéfy: Kázání sv. Jana Křtitele a 

Kázání Jonášovo v Ninive. Pod stříškou kazatelny se nachází obvyklá holubice 

Ducha svatého, na stříšce je socha sv. Jana Evangelisty na oblacích s andělem, 

který drţí nápisovou pásku: DEUS / ERAT / VERBUM, začátek Janova evangelia. 

Další anděl drţí meč posledního soudu, a proto se někteří historici umění domnívají, 

ţe jde o sv. Pavla (atribut apoštola). 

V roce 1736 namaloval Martino Altomonte, vlastním jménem Martin Hohenberg 

(1657-1745), pro boční oltář kostela obraz Sv. Leopold zakládá klášter 

v Klosterneuburgu (obr. č. 75). Rozměrný oltářní obraz patří k nejkvalitnějším dílům 

Martina Altomonteho. Kompozice a krajina svědčí o vlivu Salvatora Rosi. Námět je 

poměrně neobvyklý, neboť spojuje prvotní událost nalezení závoje s vlastním 

poloţením základního kamene klášterního kostela. Stavitel podává markraběti 

půdorys a Leopold ukazuje na bezový keř, tedy místo, kde se má stavba 

uskutečnit.246 Obraz se v roce 1786 dostal do kostela vídeňských minoritů a je o něm 
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oslavná zmínka v kázání P. Francisca Pikharta, SJ.247 O pečlivosti v přípravě tohoto 

oltáře svědčí dochovaná olejová skica v Hornorakouském zemském muzeu 

v Linci.248 Dne 15. listopadu 1633, tedy v den svátku sv. Leopolda byl ostatně 

vídeňský Montserrat zaloţen. 

K nejznámějším dílům dnes jiţ neexistujícího kostela montserratských 

benediktinů náleţí dva oltářní obrazy od Daniela Grana (1694-1757). První 

představuje Zázrak sv. Mikuláše s mladým hochem Adeodatem (obr. č. 76). Na 

obraze sv. Mikuláš odnáší do nebe, přímo před očima účastníků slavnostní tabule 

krále Agarenů, ukradeného a k sluţbě donuceného chlapce zpět k jeho rodičům. 

K zobrazení události poslouţil text Legenda aurea od Jakuba de Voragine. Obraz je 

signován a datován D. Gran. Caesaris pictor f. 1736.249 Protější obraz Sv. Benedikt 

přijímá do řádu sv. Maura a Placida (obr. č. 77) je v hybnosti postav podobně 

komponován jako plátno předešlé. V otevřené knize sv. Benedikta čteme začátek 

jeho řehole AUSCULTA O FILI PRAECEPTA MAGISTRI. K oběma obrazům se 

zachovalo po jedné přípravné kresbě, které se nacházejí ve vídeňské Albertině. 

V soukromém majetku paní Tritone Mautner v Markhofu jsou dvě malá modella 

k uvedneným oltářním obrazům.250 V obrazárně benediktinského opatství 

Seitenstetten je podobný menší obraz Přijetí sv. Maura a Placida sv. Benediktem do 

řádu. Oba dva oltářní obrazy se stejně jako obraz sv. Leopolda dostaly do 

nedalekého kostela minoritů. 

Jiţ jsme se zmínili o činnosti opata Antonína Vogela z Kreylernu, který 

umělecká díla pro nově zařizovaný kostel objednával a zřetelně stál také za 

ikonografickým programem. V roce 1739 byly kostel a klášter černých Španělů nejen 

stavebně dokončeny, ale také vnitřně vybaveny. 6. září téhoţ roku vídeňský 

arcibiskup a kardinál Sigismund hrabě Kollonitz (1716-1751) klášterní kostel vysvětil. 

Dva dny později na svátek Narození Panny Marie se v nově konsekrovaném kostele 

konala slavnostní mše svatá za účasti císařského páru, při které opat Antonín Vogel 

oslavil zlaté kněţské jubileum a 55 let mnišských slibů. Slavnostní kázání pronesl 

dvorní řečník a dómský kazatel P. Franz Peikhart S.J., přisluhujícími při této slavnosti 
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byli probošt Ernest Perger z Klosterneuburgu a opat Carl Fetzer ze Schottenstiftu. 

Dne 21. září 1751 opat Antonín ve věku 85 let zemřel. Pohřební kázání pronesl 23. 

září don Pius Manzador z koleje barnabitů u kostela sv. Michala. Nástupcem opata 

Antonína se stal P. Amand Hersamb (opatem 1751-1783), který se narodil roku 1726 

ve Vídni, a v době opatské volby mu bylo teprve 25 let. Poněvadţ se vídeňský 

arcibiskup Christoph Anton hrabě von Migazzi (1757-1803) doslechl různé pomluvy o 

disciplíně montserratských benediktinů, pověřil opata Roberta Stadlera (opatem 

1750-1765) ze Schottenstiftu kanonickou vizitací. Nutno podotknout, ţe opat Stadler 

ve vizitačním protokolu uvedl, ţe v klášteře nalezl ochotu a snahu k nápravě 

v dodrţování řehole a k prohloubení studia mnichů. Dvorní dekret ze dne 4. července 

roku 1780 povoluje opatu Amandovi a konventu přesídlení do Akademické koleje, 

neboli bývalého jezuitského profesního domu. Dekret také dovoluje, ţe černí Španělé 

mohou učit na gymnáziu a slouţit bohosluţby v univerzitním kostele. Patronátní 

právo k bývalému jezuitskému kostelu si však univerzita ponechala. Opat Amand 

poţádal kníţecí arcibiskupskou konsistoř o přenesení všech mešních fundací svého 

kláštera ke kostelu, jehoţ titul nadále zněl Akademische Kirche. Milostná socha 

Panny Marie Montserratské tentokrát spočinula na oltáři boční kaple. Původní kostel 

černých Španělů zůstal nadále zařízen a slouţil k vojenským bohosluţbám, které 

obstarávali páteři, přebývající v klášteře aţ do jeho oficiálního zrušení dne 19. února 

1783. Císař Josef II. rozhodl, aby se sloučil císařský benediktinský Montserrat 

s vídeňským Schottenstiftem, tak jako se spojil vídeňský augustiniánský klášter sv. 

Doroty s Klosterneuburgem. Do Schottenstiftu nakonec přestoupilo pouze pět 

benediktinů, protoţe ostatní mniši poţádali o indult sekularizace. Dne 9. března roku 

1783 informuje vídeňský dvůr skotského opata Benna Pointnera (opatem 1765-

1807), aby černí Španělé během dvou týdnů vyklidili bývalou jezuitskou kolej, kde se 

dle císařského rozhodnutí měl zřídit generální seminář. Lhůta vyklizení byla na 

ţádost opata Amanda prodlouţena do 12. května. Vystěhování se dotklo 13 Patres. 

Majetek zrušeného opatství přešel do náboţenského fondu, jehoţ správcem se stal 

opat Amand, který byl téţ pověřen vyplácením důchodů sekularizovaným 

mnichům.251  
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Z kláštera se po jeho zrušení dostaly do Schottenstiftu čtyři velké obrazy, 

představující císaře Ferdinanda II., Leopolda I., Josefa I. a Karla VI.  Knihovna 

obsahující na 5000 svazků přešla do univerzitní knihovny. 

Vídeňskému Montserratu jsme věnovali velkou pozornost, protoţe klášter byl 

pandánem praţských Emauz a obě opatství spojoval kult Panny Marie 

Montserratské, který se z obou ohnisek šířil do jiných míst Rakouska a Čech. Ze 

zaniklého kostela montserratských benediktinů ve Vídni je  ikonograficky zajímavá 

kazatelna s postavami proroků Izaiáše a Jeremiáše. Nečetné zastoupení 

starozákonních proroků nás odkazuje k chórovým lavicím v Broumově. Velmi 

ojedinělé je zobrazení zázraku sv. Mikuláše s Adeodatem. Lze konstatovat, ţe 

ikonografický program, i kdyţ jej lze bohuţel rekonstruovat jen částečně, byl velmi 

náročný, zcela odpovídající prezentaci montserratských benediktinů v hlavním městě 

monarchie. 

 

 

 

 

5. OSVÍCENSTVÍ, ROZMACH BENEDIKTINSKÉHO DĚJEPISECTVÍ A ÚTLUM  

    UMĚLECKÉ TVORBY 

 

 

V druhé polovině 17. století v španělském Nizozemí a ve Francii byly poloţeny 

základy moderního benediktinského dějepisectví. V Antverpách zaloţil jezuita, 

historik a hagiograf Johann Bolland (1596 Jusémont – 1665 Antverpy) edici Acta 

Sanctorum (dílo pracovní skupiny Bollandistů z franc. Societé des Bollandistes),  

která si kladla za cíl vydat souhrnně ţivotopisy jednotlivých světců podle kritické 
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P. Benedikt Anton Lambrecht, P. Ildephons Lederer, P. Gottfried Johann Lechner, P. Placidus Alois 
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Schottenstiftu, opat Benno ho jmenoval správcem záleţitostí býv. Vídeňského Montserratu). 
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studie pramenů. První svazek této edice vyšel v roce 1643.252 Ve Francii to byli 

benediktini maurinské kongregace, kteří měli hlavní středisko v opatství St. Germain-

des-Prés u Paříţe. Opatství bylo zaloţeno králem Childebertem (syn Chlodvíka I.) 

v roce 557 jako pohřebiště merovejských králů pod názvem Saint-Vincent-Sainte 

Croix. V roce 576 zde byl pohřben biskup sv. Germain de Paris a od 10. stol. se jiţ 

uţívá nynějšího názvu. 

Maurini se na začátku vlastní činnosti snaţili zmírnit přehnanou kritiku jezuitů, 

s jakou tito přistupovali k středověkým ţivotopisům světců.253 Prostřednictvím kněze 

Lucase d’Achery OSB (1609 Saint-Quentin – 1685 Paříţ) poloţili maurini základy 

pomocných věd historických, zejména paleografie, diplomatiky a chronologie. Lucas 

d’Achery ve 23 letech vstoupil do opatství Vendôme, které patřilo do kongregace 

maurinů. Od roku 1637 působil v Saint-Germain jako knihovník a roku 1640 uveřejnil 

svou nejvýznamnější práci Méthode pour la recherche des manuscripts. Toto dílo 

ovlivnilo knihovníky celé kongregace. Lucas d’Achery254 sestavil seznam 527 knih, 

které by měl vlastnit kaţdý klášter: Catalogue des livres pour des monastére 

nouveaux. Jeho pravidelné nákupy nových knih a vědecká kritika listin vedla ke 

skutečnosti, ţe stále lepšící se knihovna opatsví v St. Germain-des-Prés se stala 

centrem historických studií ve Francii. V kaţdém klášteře měli podle d’Acheryho 

představ pracovat dva mniši jako archivář a knihovník. Měli shromaţďovat materiál 

k zaloţení a vývoji kláštera, zejména s ohledem na způsob prvního osídlení, 

geografické polohy a následných dějin. Nejznámějším představitelem maurinů se stal 

P. Jan Mabillon OSB (1632 Saint-Pierremont  – 1707 Paříţ),255 který od roku 1664 

byl asistentem Lucase d’Achery a jako mladý talent byl poslán z opatství Saint-Denis 

do St. Germain, kde pracoval jako knihovník. Prosazoval srovnávací metodu a 

v letech 1655 aţ 1677 vydával třinácti dílné Spicilegium, kritickou edici 

církevněprávních textů, kronik, ţivotopisů svatých, dopisů, básní a jiných dokumentů. 
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Systému porovnávání historických pramenů tak svět vděčí benediktinské kongregaci 

sv. Maura za objev moderní metody vědecké historiografie.256  

Z Paříţe a Antverp se nová metoda rozšířila do německy mluvících zemí, kde 

ovlivnila především Gottfrieda Wilhelma von Leibnize, ale také Gottfrieda Bessela, 

opata z Göttweigu. V Anglii byl ovlivněn vědeckou kritikou pramenů Paul de Rapin 

Sieur de Thoyras (1661-1725) a v Itálii to byli Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) 

a Scipione Maffei (1675-1755).257 V rakouských zemích habsburského soustátí 

prosazoval metody francouzských maurinů kolem roku 1715 dvorní kancléř hrabě 

Sailern, který usiloval o to, aby mladí benediktinští kněţí byli posláni do Paříţe a 

pobytem v cizině se zdokonalili především v diplomatice. Je ovšem zajímavé, ţe 

sami maurini byli proti tomuto plánu.258  

V benediktinském řádu se stal stoupencem francouzských maurinů P. Bernard 

Pez OSB (1683 Ybbs an der Donau – Melk 1735), který se ke srovnávací metodě 

přihlásil rozsáhlým dílem.259 Pez svůj spis věnoval hornorakouským opatům a 

očekával odezvu v podobě zaujetí a propagace vědecké metody maurinů. Tento plán 

však pro nezájem opatů ztroskotal.260 V roce 1716 v létě pobýval P. Pez v Göttweigu 

a měl moţnost seznámit tamějšího opata Bessela s metodou maurinů. Göttweigský 

prelát se stal podporovatelem moderního dějepisného bádání a oba dva zůstali 

přáteli aţ do smrti P. Peze. Ještě blíţe se opat Gottfried Bessel seznámil s vědeckou 

metodou maurinů prostřednictvím francouzského mnicha P. Petra Cohade OSB, 

který pobýval v Göttweigu od 26. prosince 1717 do 6. března 1718.261 Opat Bessel 

usiloval hlavně o katalogizaci klášterního archivu, protoţe na archivní nepořádky 

upozornili jiţ roku 1714 císařští komisaři, kteří asistovali při jeho opatské volbě. Dne 

9. února 1714 komisaři Thomas Jacob von Kriechbaum, svobodný pán z Kirchbergu 

a Hohenbergu, Paul Christoph von Schlittern, doktor obojího práva a Dietrich Franz 

Penzinger, sekretář klášterní rady, důrazně prohlásili, ţe klášterní archiv se nachází 

v nepořádku. Stalo se tak tím, ţe v roce 1712 byl propuštěn archivář Andre Christoph 
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von Aichburg, o archiv se prakticky nikdo nestaral a Documenta se nacházela 

v různých volně přístupných krabicích, některé archiválie byly dokonce spáleny. 

Některé důleţité originály si sice vzal Aichburg s sebou a uschoval je na svém statku 

Hadersdorf am Kamp, ale například zakládací listina kláštera z roku 1083 vydaná 

biskupem Altmannem z Pasova se nacházele s jinými procesními akty u jistého 

advokáta ve Vídni.262 Bessel se usilovně snaţil tuto výtku císařských komisařů 

napravit. Bylo mu téţ jasné, ţe bez archivního seznamu nelze vědecky zpracovat 

dějiny kláštera, o které měl velký zájem. Prací na katalogizaci archivu se ujal P. 

Johann Zeller OSB. Jeho práce přišla ovšem v roce 1718 nazmar, protoţe  opatství 

vyhořelo. Archiválie, jako dopisy, písemnosti z kanceláře a především vlastní archivní 

listiny, byly zachráněny pouze tím, ţe se vyházely z okna a poté byly provizorně 

„uskladněny“ v pytlích. K velkým ztrátám snad údajně nedošlo, ale všechno bylo opět 

ve velkém zmatku zpřeházeno a částečně i poškozeno. Tak o tom psal sám opat 

Bessel v dopise adresovanému opatu cisterciánského kláštera v Lilienfeldu,263 ale do 

roku 1724 byl veškerý listinný materiál uspořádán, jak o tom dodnes informuje 

v Göttweigu zachované Repertorium, seznam datovaný právě k výše uvedenému 

roku. Opatu Besselovi nešlo jen o pořádek, ale o celkové povznesení archivu, proto 

nechal zhotovit nové prostorné skříně. Na novém zařízení archivu pracovali kameníci 

Johann Stephan Paccasi a Leopold Paul Glimpfinger, sochař Anton Gusser, truhlář 

Heinrich Holdermann a zámečník Johann Hözel.264 Zásluhou opata Bessela se 

archiv opatství Göttweig stal obsahem i krásou uspořádání v barokních skříních snad 

nejvýznamnějším mezi všemi kláštery habsburské monarchie. Tato Besselova snaha 

nebyla zaměřena pouze na nápravu výtek císařských komisařů, ale měla odraz 

především v jeho touze vydat souhrnné dílo k dějinám Göttweigu. V této souvislosti je 

třeba ocenit činnost historika P. Oliveria Legiponta OSB, který se na opatovo vyzvání 

ujal katalogizace knihovny. Tohoto velmi schopného, ale trochu nestálého mnicha 

získal Bessel v opatství sv. Martina v Kolíně nad Rýnem. P. Legipont sloţil ve výše 

uvedeném opatství v roce 1729 slavné sliby.265  

Ţivotním dílem opata Gottfrieda Bessela se stalo dílo Chronicon Gotwicense, 

jehoţ význam nespočívá v dějinách vlastního opatství, ale v prvním vědeckém 
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přístupu k historickým listinám. Známý rakouský historik Alphons Lhotsky jej nazval 

dílem fundamentálním a opravdovou protiváhou Mabillonovy práce De re 

diplomatica266 a jde podle něho o ukázkové dílo diplomatiky v německy mluvících 

zemích. Bessel získal k práci na tomto náročném úkolu několik mnichů z různých 

opatství.267 S vydáním díla Chronicon Gotwicense si opat dělal starosti a dokonce 

uvaţoval o zřízení vlastní tiskárny, neboť 1. listopadu 1724 se písemně obrátil na 

opata z Tegernsee, kde se od roku 1573 nacházela tiskárna v reţii opatství.268 

Nakonec se Bessel rozhodl vydat dílo přímo v Tegernsee. Teprve v roce 1732 byl 

Chronicon Gotwicense vydán tiskem, a to v nákladu 1 700 exemplářů.269 Časový 

rozdíl osmi let mezi dopisem a konečným vydáním díla lze vysvětlit uměleckou 

přípravou.270 Titulní list zdobí mědirytina, která zobrazuje misijní činnost benediktinů. 

Uprostřed je zobrazen sv. Benedikt, opírající se o zbraně, které mají chránit 

Germánii, na oblacích je personifikace vítězné církve a v pozadí vpravo je silueta 

Göttweigu. Na následujícím listu je portrét císaře Karla VI. jako podporovatele a 

přítele věd. Dílo je dále vybaveno třemi mapami (Germanie, Franky, Alemanie). V 

Chronicon Gotwicense je celkem 38 rytin, na kterých pracovalo šest umělců: Johann 

Jakob Lidl, Antonio Beducci a Johann Adam Schmutzer z Vídně, Johann Georg 

Wolfgang z Berlína, Georg Pintz z Augsburku a Johann Baumann z Mnichova.271 

Zajímavá byla doprava nákladu z Tegernsee do Göttweigu, která se z Rosenheimu 

v Bavorsku uskutečníla po řece Innu do Pasova a dále po Dunaji aţ do Mautern. Za 

tisk a transport bylo zaplaceno celkem 4 500 fl 50 kr.272 Mezitím se konaly přípravy 

na druhý díl Chroniconu, který by obsahoval dějiny rakouských zemí a samotného 

opatství. Za tímto účelem přišel do Göttweigu neúnavně činný a velmi produktivní P. 

Oliverius Legipont (1698 Soyron/Lüttich-Trier 1758), kde se setkal se slavným P. 

Magnoaldem Ziegelbauerem (1689 Ellwangen-Olomouc/Olmütz 1750), se kterým se 
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seznámil jiţ ve Vídni a přizval jej téţ do svého kláštera.273 V barokní době si 

významná opatství samostatně zpracovávala vlastní dějiny, které si pak v kniţním 

vydání vzájemně vyměňovala. Tak například v břevnovské klášterní knihovně je 

Chronicon Gotwicense i Chronicon Melicense. Obě díla získal Břevnov tak, ţe do 

uvedených klášterů poslal na oplátku Epitome historica regii, liberi, exempti, antiqui, 

celeberrimi ac amplissimi Monasterii Brzevnoviensis. Chronicon Gotwicense se dnes 

nachází téţ v knihovně emauzského opatství.274 Benediktinská maurinská 

kongregace ovlivnila dějepisná a topografická bádání v klášteřích Německa a 

Rakouska. Druhá polovina 18. století tak byla u benediktinů poznamenána rostoucím 

vědeckým zájmem a studiem především řádových dějin. Tyto tendence vycházející 

od francouzských benediktinů, se k nám zprostředkovaně přes Německo a Rakousko 

sice dostávaly, ale velkého vlivu neměly. Česká benediktinská kongregace stála přeci 

jen trochu stranou a opat Otmar Daniel Zinke měl především zájem o hospodářskou 

základnu klášterů a o jejich stavební zvelebování. 

Podstatnou výjimku tvořilo pouze samostatné proboštství v Rajhradě, které 

mělo blízké kontakty do Vídně a do klášterů v Göttweigu a zejména v Melku. Vliv na 

rajhradské vzdělané konventuály měla bezpochyby učená společnost Societas 

incognitorum, která vznikla před polovinou 18. stol. v Olomouci jako první taková 

vědecká společnost v habsburské monarchii a jejímiţ členy byli proslulí benediktinští 

učenci jako Hieronymus Pez, Oliverius Legipont či Magnoald Ziegelbauer.275 To se 

projevilo hlavně v letech 1756 – 1764, kdy klášter spravoval infulovaný probošt 

Bonaventura Pitter. Tento významný benediktinský historiograf, fakticky zakladatel 

kritického dějepisectví na Moravě a především průkopník kritického přístupu 

k pramenům,276 sepsal první vědeckou práci o bl. Vintířovi Thesaurus absconditus a 

v roce 1751 vydal v Benátkách proslulý spis Pietas Benedictina, obsahující kromě 

dějin českých benediktinských klášterů a nelegendisticky pojatých ţivotopisů 
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benediktinských svatých také modlitby pro duchovní ţivot, v čemţ se promítl vliv 

italských historiků (zejména Ludovica Antonia Muratoriho 1672-1750), kteří na rozdíl 

od francouzských maurinů kladli důraz nejen na historickou, ale také na 

náboţenskou stránku zkoumaného problému.  

Břevnovští profesové však v moderním historickém bádání zůstávali přeci jen 

pozadu. P. Rupert Hausdorf (1645-1716) sice opsal všechna Diplomata klášterního 

archivu a opat je nechal svázat do svazku, který se dodnes nachází v archivu 

břevnovského archisteria, ale to bylo vše. 

Větší ambice zdánlivě projevil P. Bruno Gimsa, který začal psát dějiny opatství a 

dovedl je do časů opata Předbora z Chroustoklat (1336-1360). Tato kniha, která 

zůstala pouze manuskriptem, nese titul Brunonis Gimsa tt. historiographi 

Brzevnoviensis Historia Ordinis S. Benedicti in Bohemia et Moravia usque ad tempus 

Przedborii Abbatis XXI. Brzevnoviensis, chronologica-diplomatica.277 Jak jiţ název 

napovídá, nešlo pouze o dějiny Břevnova, ale také o vypsání historie ostatních 

benediktinských klášterů. P. Bruno Gimsa ovšem ještě zcela nekriticky pouţil jako 

pramenů breviářových čtení legend a ţivotopisů světců a dále se opíral prakticky 

pouze o kroniky, zvláště často citoval Boleluckého, Hájka a Balbína a události řadil 

čistě chronologicky, bez nároku na hlubší historický popis či výklad, o srovnávací 

metodě ani nemluvě. 

Vliv benediktinských historiků, které jsme jmenovali v případě práce na 

Chronicon Gotwicense, jako byli P. Oliver Legipont a P. Magnoald Zieglbauer, se 

projevil pouze u opata Benno II. Löbela, který v roce 1739 pověřil právě P. 

Zieglbauera sepsáním dějin břevnovského archisteria. Podle klášterního historika 

z 19. století P. Jeronýma Růţičky sepsal Ziegelbauer dějiny s pomocí břevnovských 

konventuálů za tři měsíce. A proto jiţ v roce 1740 vyšlo v Kolíně nad Rýnem dílo 

Epitome historica regii, liberi, exempti, antiqui, celeberrimi ac amplissimi Monasterii 

Brzevnoviensis… Toto dílo, prosto legend, mělo, jak slovo exempti napovídá, 

zejména poslouţit ve sporu o exempci s praţským arcibiskupstvím. Spor byl ukončen 

aţ v Římě, ovšem v neprospěch opatství, kdyţ kongregace pro řeholníky 15. září 

1758 zrušila veškeré výsady české benediktinské kongregace. Nové stanovy zcela 

vycházely z Tridentského koncilu - břevnovský opat jiţ nebyl caput ordinis S. 

Benedicti per Bohemiam et Moraviam a nesměl pouţívat tituly Visitator generalis et 
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perpetuus a Dei et Apostolicae Sedis gratia abbas. Současně podle nových 

ustanovení plně podléhal jurisdikci praţského arcibiskupa a bylo mu odňato právo 

jmenovat a sesazovat opaty ostatních českých benediktinských klášterů.278 

Opat Benno Löbel se pokusil alespoň rozšířit kulturní působení břevnovského 

opatství o oblast vzdělávací. Zabýval se myšlenkou zřídit v Čechách šlechtickou 

akademii. Šlechtická mládeţ doposud studovala na podobných akademiích 

v Německu, v Praze bylo školství plně v rukou jezuitů, kteří se zaměřovali, jak jiţ bylo 

řečeno, spíše na měšťanskou a venkovskou mládeţ.279 Vzdělání na takové akademii, 

která měla obstát ve srovnání s jezuitskými školami, muselo být všestranné a na 

vysoké úrovni. Proto opat do Břevnova povolal P. Anselma Desinga z opatství 

Ennsdorf a profesora univerzity v Salzburku, historika P. Magnoalda Ziegelbauera 

z opatství Zwiefalten, který tehdy působil v Göttweigu a ve Vídni, P. Olivera 

Legiponta z opatství sv. Martina v Kolíně nad Rýnem a P. Ulricha Weisse, u kterého 

se zatím nepodařilo nezvratně zjistit profesní klášter, neboť podle B. Menzela byl 

z kláštera Seeon v Horním Bavorsku a podle M. Vilímkové z kláštera Irsee ve 

Švábsku. Šlechtická akademie měla sídlit ve Valdštejnském paláci na Malé Straně, 

ale pro nedostatek financí a odvahy se školský podnik českých benediktinů ani 

nerozjel a stal se tak pouze historickou připomínkou velkých ideálů.  

Z charakteru vývoje pak jasně vyplývá, ţe v době osvícenství v klášterech jiţ 

ţádná významná umělecká díla nevznikala a ostatně dochází k postupnému, o to 

však hlubšímu úpadku mnišství vůbec, následkem osvícenství silně ustoupil do 

pozadí vlastní monastický duch280 a české a moravské benediktinství vstupovalo do 

19. století více méně v troskách. Z početního vrcholu 15 opatství a 27 probošství za 

časů Karla IV. zůstaly po husitských válkách, reformaci a josefinské sekularizaci 

pouze dvojopatsví Břevnov-Broumov a opatství Emauzy v Čechách a moravské 

probošství Rajhrad.281 
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6. NĚKOLIK POZNÁMEK K IKONOGRAFII ŢENSKÝCH KLÁŠTERŮ 

 

 

Mnišky nebo kanovnice? Nejstarší ţenské kláštery ve střední Evropě byly 

původně zcela samostatné instituce, srovnatelné s kapitulami u biskupských dómů. 

Většina těchto klášterů v průběhu 12. století přebírala Benediktovu řeholi, a tak se 

stávala opatstvími. Tato reforma byla aktem záchrany před zrušením ze strany 

církevní autority. Například klášter Frauenchimsee chtěl arcibiskup Eberhard II. jiţ 

v roce 1213 vyvlastnit. Měl v úmyslu zaloţit sufragání neboli vlastnické biskupství 

Chimsee, které by bylo závislé na Salzburku. K tomuto účelu měl poslouţit majetek 

ţenského opatství a klášterní kostel se měl stát katedrálním. Arcibiskup odůvodnil 

potřebu zrušení špatným a nemravným ţivotem řeholnic: Verum moniales abiecto 

pene penitus iugo modestie regularis sine freno pudoris et vercundie obice evagantur 

per campos lecentie dissolute ac sic se motibus esposuere carnalibus, quod locus, in 

quo habitant, dici potest lupanar potius quam oratorium ab effectu.282 Překlad: 

Vpravdě mnišky jho skromnosti odloţily a bezuzdně se po kraji toulají, a tak se 

vystavují tělesným pohnutkám, takţe místo jejich přebývání spíše hanbincem sluje 

neţli oratoří.  

Řeholnice z Frauenchimsee však urychleně převzaly řeholi sv. Benedikta a 

připojily se tak k benediktinskému řádu. Tímto činem se opatství stalo členem řádu 

s papeţským právem a ani mocný arcibiskup a primas Germánie ze Salcburku s tím 

nic nemohl udělat. K zaloţení nového biskupství ovšem přeci jen roku 1216 došlo, 

avšak na sousedním ostrově Herrenchimsee a bohaté opatství Frauenchimsee 

přetrvalo aţ do současnosti.  

Naproti tomu obdobné (a díky velkorysému nadání sv. Hemmy rovněţ velmi 

majetné) ţenské opatství Gurk v Korutanech mělo méně štěstí, tlaku se neubránilo a 

na jeho místě došlo k zaloţení alpské diecéze Gurk. 
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Korutanský klášter benediktinek v St. Georgen am Längsee se běţně nazýval 

Das adelige Damenstift. Kláštery benediktinek ve středověku i ranném novověku se 

neustále nacházely v protikladu dvojí role, která po nich byla poţadována – 

naplňovat mnišský ideál podle řehole sv. Benedikta a současně být zaopatřovacími 

ústavy vzdělaných šlechtičen. Tato skutečnost se projevovala téţ v ikonografii, která 

je nápadně málo benediktinská a soustřeďuje se především na hlavního patrona 

opatství nebo na klášterní kostel. Nutno podotknout, ţe v době karolinské, kdy 

vznikají první ţenské kláštery, byla modlitba řeholnic postavena na roveň zádušní 

mše svaté.283 Později jiţ ve středověku zásluhou tzv. řehořské mše zvítězila oběť 

mše svaté. V době baroka se velmi často setkáváme s mešními nadacemi, které 

samozřejmě ţenské kláštery opomíjely, neboť bohosluţby směl vysluhovat pouze 

vysvěcený kněz. Absence kněţského svěcení u řeholnic měla za následek podstatně 

chudší ikonografické vybavení klášterních kostelů. Historickým exkurzem po 

klášterech benediktinek v německy mluvící oblasti jsme chtěli zdůraznit skutečnost, 

ţe vnímání sounáleţitosti k řádu sv. Benedikta bylo u ţenských klášterů slabé a 

zobrazování historických témat se vyskytovalo daleko méně neţ u klášterů 

muţských. 

V českých zemích mělo dominantní postavení opatství sv. Jiří na Praţském 

hradě, které se nazývalo fürstliche Abtei. Velmi zajímavou knihou k historii tohoto 

kláštera je pojednání, které napsal P. Raymund od sv. Alţběty, člen konventu 

trinitářů při kostele Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici.284 Dílo rozdělil do dvou částí, 

v první pojednává o zaloţení kostela sv. Jiří a ve druhé o klášteře řádových pannen 

sv. Benedikta. První kapitola druhé části je věnována narození abatyše Mlady, kterou 

nazývá Milada. Jejím otcem byl Boleslav, který zavraţdil sv. Václava a matkou byla 

Brzezna neboli Boţena. Její narození nazývá více neţ poţehnaným a podotýká, ţe 

se zřídka kdy stává, ţe z tak trnitého keře (babička Drahomíra a otec Boleslav) 

vzejde tak vznešená růţe. Mladini sourozenci byli Strakvas, Boleslav Zboţný, 
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Kristián, Doubravka a Střezislava. Doubravka se stala manţelkou Měška a přispěla 

velkou měrou ke christianizaci Polska. Střezislava se stala manţelkou Slavníka a 

matkou sv. Vojtěcha. Další kapitoly pojednávají o Mladině zboţné výchově, o 

křesťanské horlivost a čtvrtá kapitola popisuje Mladinu cestu do Říma, která se 

uskutečnila za vlády Boleslava II. Papeţem byl Jan XIII. a jemu Mlada přednesla 

ţádost o zřízení praţského biskupství a o zaloţení kláštera benediktinek při 

kolegiátním kostele svatého mučedníka Jiří. Obě ţádosti byly vyslyšeny, biskupství a 

klášter zaloţeny. První abatyší kláštera byla jmenována právě kněţna Mlada, jíţ 

papeţ udělil řeholní jméno Marie.285 Stavební rozmach zaznamenal klášter za 

abatyše Berty (1143-1151) a zejména v době abatyše Aneţky (1200-1228), sestry 

Přemysla Otakara I. a dcery krále Vladislava. Všechny tři abatyše jsou zpodobněny 

na známém svatojiřském reliéfu. Z kusých dobových záznamů lze dovodit, ţe 

abatyšemi svatojiřského benediktinského kláštera se stávaly příslušnice vládnoucího 

přemyslovského rodu, či pobočných linií. Trend končí abatyše Kunhuta (+1321), 

dcera Přemysla Otakara II. a sestra Václava II. Při klášterním kostele sv. Jiří nechal 

pravděpodobně ještě Boleslav II. postavit kapli Panny Marie (později anenskou), kde 

byly tyto abatyše pohřbívány.286 Povědomí o tom se dochovalo aţ do baroka 

(Bohuslav Balbín), i kdyţ jiţ v 17. století byla kaple zasvěcena sv. Anně. 

Zařízení klášterního chrámu tohoto opatství se nám bohuţel na místě 

nezachovalo, a proto se pouze zmíníme o hlavním patrociniu a o dvou 

ikonografických aspektech. Jiţ samotný fakt zasvěcení opatství sv. Jiřímu je pro 

ţenský klášter velmi zajímavé. Tento světec byl častým patronem hradních kaplí. 

Rytíř sv. Jiří se měl zřejmě stát idolem a ochráncem ţenského kláštera. Sv. Jiří byl 

také hlavním patronem opatství benediktinek St. Georgen am Längsee v Korutanech. 

Navenek často takovýto klášter zastupoval probošt nebo v případě hradčanských 

benediktinek kapitula devíti kanovníků.287 Hlavní patron muţ rytíř jako ochránce 

ţenské instituce se dá celkem přirozeně vysvětlit. Pokud se týká dvou 

ikonografických aspektů kláštera – tak to byl především kult zakladatelů Boleslava II. 

a blahoslavené abatyše Mlady, které svatojiřské benediktinky oslavily sochou 

Boleslava na průčelí klášterního kostela a zmíněnou samostatnou kaplí, postavenou 
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blahoslavené Mladě. U této kaple je umělecky kvalitní štuk kolem výklenku s ostatky 

světice. Tato štuková výzdoba je pravděpodobně od Bernarda Spinettiho z doby po 

roce 1720, coţ lze odvozovat podle stylové jednoty se štukovou výzdobou sakristie, 

kapitulní síně a letního refektáře v břevnovském archisteriu, kde je Spinetti archivně 

doloţen. Druhým ikonografickým motivem je mariánský kult. Gotická pieta z baziliky 

sv. Jiří spočívala původně v chóru sester benediktinek a v době baroka se stala 

poutním místem lokálního významu v rámci Prahy. Dnes se pieta nachází v NG 

v Praze. Na její kultovní význam v době baroka upozorňuje tzv. dobová Klosterarbeit 

s pergamenovým obrázkem (obr. č. 107), na kterém jsou obětiny stříbrné srdce a 

končetiny. Pro srovnání se zahraničními opatstvími popišme obrázek na pergamenu 

z konce 17. století z bohatého klášterního archivu opatství benediktinek na 

Nonnberku v Salcburku. Na obrázku je malý gotický kostelík, vedle kterého stojí sv. 

Rupert, biskup a sv. Erentrudis, první abatyše. U nohou obou těchto světců klečí 

zakladatelský pár, vlevo císař Jindřich II., vpravo jeho choť Kunigunda a nad nimi se 

vznáší Nejsvětější Trojice s Pannou Marií.288 Tento pergamenový obrázek 

dokumentuje zaloţení klášterního kostela na Nonnberku a je sice skrovným, ale 

cenným dokladem, ţe historizující tendence byly opravdu širším duchovním proudem 

barokní doby, objevujícím se také v Salzbursku, v době baroka malé samostatné 

kníţe-arcibiskupské zemi. 

 

 

 

7. SROVNÁNÍ S RAKOUSKEM 

 

 

Pro srovnání uveďme zobrazení zakladatelských legend v několika 

benediktinských klášterech v Rakousku. 

 

 

7. 1. Melk 
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Titul kostela: Sv. Petr a Pavel (29.6.). Patroni kláštera: Sv. Koloman (13.10.) a 

sv. Leopold (15.11.).289 

Markrabě Leopold II. povolal ve čtvrtek před Květnou nedělí 21 března (svátek 

smrti sv. Benedikta) roku 1089 benediktiny do svého hradu v Melku,290 a celý jej 

mnichům předal do uţívání. Jiţ dřívě zde na pozvání Leopolda I. působili kanovníci 

z řad světského kléru. V roce 1014 sem byly přeneseny ostatky sv. Kolomana ze 

Stockerau (obr. č. 80 a 88). V hradním kostele byly téţ pohřbeni předkové 

Babenberků. Leopold byl zřejmě přesvědčen, ţe povoláním reformovaných 

benediktinů z Lambachu povznese Melk na duchovní centrum Rakouska. 

Svatořečený markrabě Leopold III. (1095-1136) klášter různými dary podporoval. 

Se zobrazením zakladatelské scény se v Melku setkáme jiţ v polovině 17. 

století. Georg Bachmann (1613-1652) namaloval v roce 1650, tedy ještě do starého 

gotického kostela, na rozměrnou cínovou desku obraz pro oltář sv. Leopolda.291 

Vpravo dole Leopold I. uvádí kanovníky do Melku, vlevo dole předává Leopold II. 

klášter opatu Sigiboldovi (1089), nad tím se vznáší Leopold III., svatý, který vztahuje 

ochrannou ruku nad model melckého kostela. V pozadí jsou zobrazeni sv. Petr a sv. 

Pavel, patroni opatství292 (obr. č. 81 aţ 83). V zimní sakristii je na oltáři umístěn ještě 

jeden Bachmanův obraz, který byl původně určen pro konventní kostel. Na tomto 

obraze je znázorněno přenesení ostatků sv. Kolomanna do Melku (obr. č. 86 a 87). 

Na márách leţí tělo světce, které bylo z podnětu Jindřicha I. 13. října roku 1014 

přeneseno ze Stockerau do Melku. V blízkosti nosítek v černém ornátě a 

s kadidelnicí se nachází biskup Megingaud z Eichstättu, okolo kanovníci, markrabě a 

jeho dvůr. Vlevo nahoře na oblaku je světec Koloman, oděný jako poutník a umístěn 

jiţ v slávě nebeské. V pravé horní části se nachází strom, na kterém byl světec 
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oběšen. V nástavci oltáře je umístěna kartuše s nápisem: Justus ut palma florebit. 

Jedná se o citaci ze ţalmu 92, verše 13, spravedlivý poroste jako palma.293  

Bachmannův obraz sv. Leopolda se stal vzorem pro fresku Pavla Trogera v tzv. 

Kolomanově sále (obr. č. 84 a 85). Konventní sál byl v roce 1718 stavebně dokončen 

a v roce 1720 vyzdoben freskou Hipolyta Sconzani, která byla při poţáru (1738) 

zcela zničena. Teprve v roce 1745 dokončil novou fresku Pavel Troger společně se 

svým pomocníkem Cajetanem Fantim a jeho synem, který maloval iluzivní 

architekturu.294 Patroni klášterního kostela apoštolská kníţata sv. Petr a Pavel, stejně 

jako patroni opatství Koloman a Leopold společně se svatým arciotcem Benediktem 

doporučují klášter ochraně Nejsvětější Trojice. Na kopci je vyobrazeno staré opatství 

Melk podle rytiny Pfeffl/Engelbrecht (kolem 1702). Levou rukou uvádí markrabě 

Leopold I. jednoho kanovníka do Melku. Nad touto scénou je Chronos s kosou a 

přesýpacími hodinami jako symbol plynoucího času. Andílci s tiárou a exemptní 

listinou poukazují na papeţskou ochranu kláštera. Vpravo předává markrabě 

Leopold II. klášter opatu Sigiboldovi a dvěma benediktinům. Pod siluetou kláštera 

drţí alegorie architektury a fámy plán vrcholně barokní přestavby, která proběhla za 

opatů Bertholda Dietmayera (opatem 1700-1739) a Adriána Pliemela (1739-1745), 

jak dosvědčují připojené znaky. Zcela nahoře se vznáší Bůh Otec, který laskavě a se 

zalíbením shlíţí na Melk. Ve špaletě nejzápadnějšího okna konventního sálu jsou 

dva medailony zobrazující bájné předky Babenberků: Leopoldus virtuosus a 

Leopoldus gloriosus. Velká Trogerova freska je dála doprovázena dvanácti reliéfy, 

ovšem pouze čtyři se týkají dějin kláštera: 

a. Mučednická smrt sv. Kolomana. Podle opata Erchenfrieda z Melku 

(1121-1163) přišel Koloman do Rakouska z Irska jako misionář a 

pravděpodobně směřoval jako poutník do Svaté Země. Pro nápadně 

cizí oblečení a neznalost středověké němčiny se stal podezřelým ze 

špionáţe (některé prameny dokonce mluví o českém špehovi) a byl 

proto 17. července 1012 oběšen ve Stockerau u Vídně. 

b. Přenesení ostatků sv. Kolomana ze Stockerau do Melku dne 13. října 

1014 markrabětem Jindřichem I. Sv. Koloman byl teprve roku 1663 

jako zemský patron Rakouska nahrazen sv. Leopoldem.  
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c. Urozený pán nechává otevřít hrob sv. Kolomana a oslepne (obr. č. 

91). 

d. Spor o tzv. melcký kříţ (obr. č. 90). Melcký kříţ je nejposvátnější 

relikvií, kterou klášteru daroval kolem roku 1040 markrabě Adalbert 

(1018-1055). Pro relikvii byla zhotovena schránka jiţ v 11. stol., 

pravděpodobně formou procesního kříţe. Vévoda Rudolf IV. (1358-

1365) nechal v roce 1362 pro ostatek sv. Kříţe zhotovit nový relekviář 

v podobě Crux gemmata, jakou známe ze svatovítského pokladu. 

Vedle ostatku sv. Kříţe vlastní melcké opatství také kopí sv. Mauricia. 

Tyto relikvie slouţily Rudolfu IV. k prosazování jeho vladařských 

ideálů. Kdyţ neuspěl s kanonizací Leopolda, nechal alespoň 

znovuvybudovat hrob sv. Kolomana a z Melku chtěl vytvořit pandán 

ke Karlštejnu svého tchána císaře Karla IV.295 Začátkem 15. stol. se 

melcký kříţ ztratil, posléze se našel ve Vídni a nárokoval si jej klášter 

Klosterneuburg. Při setkání melckého opata a probošta 

z Klosterneuburgu se kříţ zázračně naklonil na stranu opatovu.296 

Dalších osm reliéfů zobrazuje turecké války a mýtické výjevy. V opatství Melk se 

setkáváme s kultem obou hlavních patronů Rakouska, se sv. Kolomanem a posléze i 

se sv. Leopoldem. Zajímavým legendistickým spojením obou rakouských patronů je 

keř, respektive strom bez černý (sambucus nigra), na kterém byl sv. Koloman ve 

Stockerau oběšen, samozřejmě strom pro danný účel zcela nevhodný. Ostatně jiţ 

doboví kronikáři konstatovali, ţe místní obyvatelé nevedli zrovna zboţné ţivoty a 

prvního svatého ve svém regionu museli „vytvořit“ z neznámého cizince.297 Po svatbě 

kníţete Leopolda a Aneţky, dcery císaře Jindřicha IV., roku 1106 stáli oba manţelé 

na balkoně hradu Waiblingen a prudký poryv větru odnesl Aneţce svatební závoj. 

Jaké bylo překvapení obou manţelů, kdyţ Aneţčin neporušený bělostný závoj nalezli 

na bezu černém po devíti letech v neuvěřitelné vzdálenosti, kdyţ projíţděli luţním 

lesem u Dunaje. Oba dva se okamţitě rozhodli na tomto místě zaloţit nový klášter – 

Klosterneuburg, kde byli také pohřbeni. Ostatky sv. Kolomana v Melku spočívají 

v sarkofágu na pravém postranním oltáři klášterního kostela sv. apoštolů Petra a 
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Pavla. Protějškový oltář je věnován smrti sv. Benedikta, kde se z důvodu barokní 

symetrie nachází rovněţ sarkofág, v tomto případě ovšem prázdný (obr. č. 88 a 89). 

 

 

7. 2. Seitenstetten 

 

Titul kostela: Nanebevzetí Panny Marie (15.8.). Patroni kláštera: Blahoslovená 

Panna Maria a bl. Udalschalk, zakladatel.298 

Klášter Seitenstetten zaloţil v roce 1112 rytíř Udalschalk ze Stille a osadil jej 

benediktiny z Göttweigu. V roce 1116 byl jiţ vysvěcen kostel a posléze došlo 

k darování rozlehlých farností Aschbach a Wolfsbach. Interpretaci dějin tohoto 

opatství nejlépe vystihuje výzdoba refektáře,299 který se nachází ve východním křídle 

uprostřed, kde je umístěn na hlavní podélnou osu celého klášterního komplexu. 

Program pro výzdobu letní jídelny mnichů vznikl ještě před rokem 1760, neboť jiţ 

v tomto roce jsou dokumentovány dodávky prvních obrazů. Koncept výzdoby sestavil 

nejen v bibli sečtělý mnich, ale zejména člověk, který se velmi dobře vyznal 

v dějinách kláštera. Jako ideový autor se nabízí P. Josef Schaukegel, historiograf a 

provisor kláštera. 

Program výzdoby obsahuje na pilířích mezi okny a na jejich protilehlých pilířích 

osm podlouhlých obrazů ze starého a nového zákona: 1. Abraham obsluhuje anděly 

(Gen. 18,2). 2. Hagar na poušti (Gen. 21,14). 3. Izák podává Jakobovi čočku (Gen. 

27,1). 4. Daniel ve lví jámě (Dan. 14,30). 5. Kristus a učedníci na klasovém poli (Mt. 

12,1). 6. Kristus se Samaritánkou u studně (Jan. 4,7). 7. Kristus se zjevuje 

učedníkům na jezeře. 8. Kristus se zjevuje učedníkům u zamčených dveří (Luk. 

24,36). Biblické scény se vţdy nějakým způsobem váţí k jídlu a pití a k hladu a ţízni. 

Naproti oknům jsou čtyři ţivotní portréty opatů (obrazy 9-12), o kterých 

pojednáme podrobněji na dalších stránkách. Na čelních stěnách jsou dvě rozměrná 

plátna Kristus na Kříţi a Sv. Rodina při obědě (obrazy 13-14). Tyto čelní obrazy jsou 

flankovány čtyřmi plátny z dějin kláštera (obrazy 15-18), které rovněţ popíšeme dále. 

Soubor uzavírá vyobrazení Sv. Benedikta na návštěvě u sestry sv. Scholastiky. 
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Celý cyklus tak obsahuje devatenáct obrazů a všechny jsou dílem rakouského 

pozdně barokního malíře Martina Johanna Schmidta (1718-1801) zvaného Kremser 

Schmidt.300 Několik menších obrazů s biblickými výjevy namaloval Schmidt ještě ve 

svém ateliéru ve Steinu nad Dunajem. K 29. červnu 1760 je v tak zvané 

Camereybuch zapis: dem Boten nach Amstetten um die Bilder für das Refektorium 

von dem Maller Schmidt in Stein, 30 kr. V době od 13. července do 28. září pobýval 

malíř v klášteře a pracoval na rozměrnějších plátnech. V kronice čteme v tomto 

období častý zápis: bei der Hoftafel Schmid Maller. Jiţ zmíněná Camerybuch dále 

informuje: 15. September bis 28. September dem Herrn Schmidt Maler in Stein, um 8 

Bilder in das Refectorium á 7 ducaten = 133 fl 20 Kr. Für das grosse Porträt Ihro 

Gnaden 50 fl, für das kleinere 16 fl, 48 Kr. Für 4 Porträts und Abtbilder im 

Refektorium á 8 duc. = 154 fl 24 Kr. Schaukegl si ve svém soukromém deníku o rok 

později poznamenává: 1761 seind das Sommerrefectorium 5 Abbates und 4 Stifter 

und 8 biblische Historienbilder durch Herrn Joh. Martin Schmidt von Stein gemahlen 

worden, die grösseren á 8 und die kleineren á 4 ducaten. V roce 1762 následují další 

platby za obrazy do refektáře: 27 Juni ff Herrn Schmidt von Stein für die 4 Bilder in 

das Refektorium, die Stifter darstellend, item das Portrait von Cardinal Lamberg selig 

á 50 fl = 250 fl für die zwei grösseren über den Türen 80 (á 40), für St. Benedikt und 

Scholastica 24 fl. V roce 1763 byla obrazová výbava refektáře dokončena: 30 

Oktober, dem Herrn Maler Schmidt in Stein die zwei grossen Bilder in das 

Sommerrefektorium gezahlt, nämlich das Krucifix und Fraubild 110 fl. Aţ na 

svatodušní pondělí roku 1766, poté co stěny dekorativně vyzdobil F. J. Wiedon, byl 

refektář oficiálně převzat opatem Dominikem I. Gussmannem (opatem 1747-1777) a 

konventem do uţívání. To co refektář opatství Seitenstetten staví do popředí, je 

kompletní dochovanost památky a konsekventní provedení logicky promyšleného 

programu. 

Následující čtyři opatské portréty vznikly aţ posmrtně (k opatu Sauerovi navíc 

neexistovala předloha) a postavily tak Kremser Schmidta před nelehký úkol, kterého 

se malíř zhostil s charakteristickou barokní representativností. Nápisy sloţil zřejmě P. 

Schaukegl. Protoţe jako jediný byl tehdy v klášteře vybaven jazykovými a 

historickými znalostmi. Navíc literární styl nápisů je blízký jeho soukromým 

poznámkám. 
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9. Portrét opata Gabriela Sauera (1648-1674). Dole na plátně nápis: GABRIEL 

Monasterij Setensettensis Abbas LVII. post sex postulatos electus e gremio filius 

factus est matris suae sponsus et nutritius fidelis, eam suscitans a terra inopem et 

sterilem debitis et servitutibus liberam, redditibus graviorem et Conventu viris ac 

virutibus copiosius instructo, pater industria et Religione foecundus fecit esse matrem 

filiorum laetantem. Nulli suorum antecessorum secundus post primos fundatoresa 

alterum locum et honorem promeritus. Moritur a. Ch. MDCLXXIV Aet. LX, Regiminis 

XXVI. 

10. Opat Benedikt II. Abelzhauser (1687-1717). Tento opat proslul především 

jako budovatel poutního kostela na Sonntagbergu. Jako předloha zde poslouţil 

Schmidtovi portrét od malíře Karla Reslfelda. V pozadí basilika na Sonntagbergu, ke 

které se vztahuje také nápis BENEDICTUS Ilus Abbas L. Ss. Theologiae Doctor, 

asceseos magister insignis, libris, vita et factis pietatem professus quae Abbas 

Gabriel fundaverat duoque successores sui in Regimine firmaverant tertius iste 

multiplicavit, Regnum Dei ubique primum quarens, temporalia nec omisit nec amisit 

Benedictionem ex monte Ss. Trinitatiscui erat addictissimus largiter excipiens sexto 

post celebratum sacerdotii jubilaeum anno pie moritur A. Ch. MDCCXVII Aet. LXXXII. 

Regim. XXX. 

11. Opat Ambros Prevenhuber (1717-1729). Opat Ambroţ začal s velkolepou 

přestavbou kláštera, a proto je zobrazen se stavebním plánem. Také k tomuto opatu 

poslouţila předloha Karla Reslfelda. AMBROSIUS II. Abbas LI mansuetus et humiis 

felle carens ambrosia diffluens et filiorum dilectione ut testaretur novum necessarium 

que Monasterij aedificium inchoans non sibi sed illis struxit regularia habitacula tam 

commoda quam elegantia, quibus sub lapidibus tanti patris memoria minime sepulta 

jacet sed seris etiam in nepotibus vivet, suis morte ereptus est A. Ch. MDCCXXIX. 

Aet. LIX. Regim. XII.  

12. Opat Paul II. de Vitsch (1729-1747) dokončil přestavbu započatou jeho 

předchůdcem. Tohoto opata mohl Schmidt znát z dřívějších dob, ale spíše znal jeho 

starší portréty. Opat Pavel pověřil Daniela Grana výmalbou fresek kostela na 

Sonntagbergu. Na umělecké zájmy opata poukazuje i nápis: PAULUS II Abbas LII. 

Vigilantissimus caeptum ab Ambrosio monasterij aedificium produxit peneque clausit, 

eo impensarum artificio, ut muris surgentibus cresceret stimul oeconomica in aliis 

providentia. Nec fabrorum strepitu regularem turbari passus est observantiam pro 

aris et focis verbo et exmplo pie feliciterque zelatus in domo provinciali primus e 
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nostris stipendia meruit ad ratiocinia deputatus et emeritus perpetuus, patriae charus, 

Monasterio utilit et perenni gratitudine recolendus obiit A. Ch. MDCCXLVII Aet. LXXII, 

Regim. XVIII. 

Čtyři historické obrazy301 k zaloţení opatství v Seitenstetten, poukazují na 

události, které ovšem nejsou jednoznačně doloţitelné archivními materiály. Latinské 

nápisy,302 opět s největší pravděpodobností pocházející z pera P. Schaukegla, 

spolehlivě vysvětlují význam zobrazovaného obsahu:  

15. Udalschalk, hrabě ze Stille a Hefty a jeho manţelka Helisea si prohlíţejí 

plán na zbudování kláštera a schvalují plán přestavby svého zámečku na nově 

zaloţené opatství (obr. č. 92). 

UDALSCHALCUS AUSTRIAE  dynasta Cones de STILLE et HEFTE, et 

HELISAEA sanguine principum prognati conjuges pijssimi allodium et castrum suum 

Sytansteten in Monasterium S. BENED. commutarunt AoMCXII. Filio 

UDALSCHALCO paternae voluntati sic absequente, ut fieret munificus fundatoris 

socius et fundatorum monachorum pauper consodalis.  

16. Helena, dcera Udalschalka, věnuje opatství své majetky v Lanzendorfu a 

Zelkingu, které byly dříve majetkem jejího prvního manţela Lanza. Aktéři scény jsou 

oděni v šatech pozdního 14. století. Výjev na obraze oţivuje malý psík kněţny 

Heleny (obr. č. 93). 

HELENA, Udalschalci I. Filia, nobilis Lantzonis vidua, Comitis de Hagenowe et 

Hayde uxor uni tandem Viro Virginum Christo desponsata primi mariti praedia 

Lanzendorf et Zelking, alterum secum ipsa Monasterio intulit mobilis hujus monachi 

ex conjuge facta soror religiosissima. 

17. Arcibiskup Wichmann z Magdeburgu daruje klášteru Ybbsitz a biskup Ulrich 

z Pasova daruje seitenstettenskému opatovi vesnice Aschbach, Allhartsberg, 

Biberbach a Krenstetten. Na tomto obraze jsou zřetelné portrétní rysy jednotlivých 

postav. Tak například muţ za pasovským biskupem Ulrichem je sám Kremser 

Schmidt. To, ţe malíř stojí právě za pasovským biskupem, není náhodné, protoţe 

v té době dostal zakázku na tři rozměrné portréty pasovských biskupů (obr. č. 94). 

Signatura: Mart. Joh. Schmidt pinxit 1762. 
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WICHMANNUS Achiepiscopus Magdeburgensis Friderici I. cum Alexandro II 

Papa reconciliator pro Ecclesia et Imperio mgnificus, victoriosus, largus 

UDALRICUSI. Laureacensis et Pataviensis Episc. S. Altmanni successor simillimus 

Eccliae. Hujus senocrator Ao. MCXVI. Fundatorum Äratres fundationis datatores 

Ybsicense teritorium decima et parochiae Aspacensis ecclias. conferentes. 

18. Reginbert z Pasova a Richardis, děti Heleny a Reinberta z Hagenau, darují 

klášteru farnost Wolfsbach. Poněkud suché téma darování listiny klášteru oţivil 

Kremser Schmidt vynikající světelnou reţií, centrem obrazu je jakoby ozářená 

darovací listina a zobrazené postavy jsou v pohybu kolem ní (obr. č. 95). 

Reginbertus et Richardis Reinberti et HELENAE germana soboles pietatis 

avorum ex asse haeredes, Ille magni patrui in sede Pataviensi successor traditisque 

decimis et parochiae Wolfbacensis Ecclesiis aviti Monasterij benefactor haud 

dissimilis, haec cum matre Sacrum Velamen induens, Christum perfectius secuta est 

quo minus patrem et matrem reliquit.  

Je v celku zřejmé, ţe se v Seitenstettenu jedná o mimořádně kvalitní soubor jak 

technikou malby, tak ikonografickým námětem. Jde o plodnou shodu dvou osob a 

jedné instituce: iniciátora P. Josefa Schukegla, malíře Kremser Schmidta a 

objednavatele opatství Seitenstetten. Obrazy refektáře tohoto kláštera jsou 

významnou ukázkou tzv. Gesamtkunstwerku, který se nemusí vţdy vztahovat jen na 

kostel, ale můţe se týkat také jednotlivých prostor kláštera. 

 

 

7. 3. Göttweig 

 

 

Titul kostela: Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.). Patroni kláštera: Panna Maria 

(ego protego), sv. Benedikt (ego doceo 21. 3.) a sv. Altmann (ego nutrio 8. 8.).303 

Klášter Göttweig vysvětil 9 září 1083 sv. Altmann, pasovský biskup, původně 

pro kanovníky.304 V roce 1094 byl však klášter znovu osazen, tentokrát benediktiny 

cluniacenské reformy z kláštera St. Blasien ve Schwarzwaldu. Domácím světcem 

v Göttweigu se stal jeho zakladatel, sv. Altmann, který zemřel 8. srpna 1091 na 
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 K základnímu stavebnímu popisu kláštera a k jeho dějinám Dehio – Handbuch. Cit. v pozn. 289, 

Teil 1 – A bis L, s. 564-581. 
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 Zedinek F. W. OSB, Das alte Göttweig. In Der hl. Altmann, Bischof von Passau. Sein Leben und 
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biskupském statku Zeiselmauer, daleko od svého biskupského sídla. Pohřben byl 

ovšem v Göttweigu, v místě svého oblíbeného zaloţení, a tak zavdal k domácímu 

kultu. Nejvýznamnější vyobrazení biskupa Altmana nalezneme na jeho náhrobku 

v kryptě göttweigského kostela. Leţící postavu vytesal do kamene Konrad Osterer 

někdy kolem roku 1530. Toto dílo je jednou z nejvýznamnějších plastik z období 

přechodu pozdní gotiky do renesance a ztvárňuje leţícího bezvousého biskupa 

oblečeného do ornátu, kdy hlava s mitrou spočívá na polštáři a pod skříţenýma 

rukama třímá berlu a knihu. Podstavec zdobí nápis: B ALTMANNUS / EPISCOP 

PASSAV / MONASTERII GOTTWIC / FUNDATOR. Plastika si zachovala původní 

polychromii, coţ ji propůjčuje mimořádný význam pro poznání středověkých technik 

barvení. Objednavatelem náhrobku byl nejpravděpodobněji opat Matthias II. ze 

Znojma (opatem 1516-1532), eventuelně opat Bartoloměj Schönleben z Altdorfu 

(opatem 1532-1541). Jak bylo jiţ zmíněno, pasovský biskup a zakladatel kláštera 

Göttweigu sv. Altmann zemřel v roce 1091. Benediktini však přicházejí do kláštera aţ 

tři roky po jeho smrti. Tuto dezonanci překonává výmluvně barokní legenda, kterou 

mistrovsky zachytil Martin Johann Schmidt na bočním oltáři klášterního kostela. 

Obraz namalovaný v roce 1773 ukazuje prvního benediktinského opata v Göttweigu 

Hartmanna ze St. Blasien (1094-1114), jak mu ve snu sv. Altmann předává opatskou 

berlu. Jedná se zde vlastně o předání opatských insignií, neboť sv. Altmannovi 

asistují andělé, kteří přidrţují pektorál a mitru. Tento obraz přesně zapadá do 

benediktinského zájmu o historii, kterou si ovšem barokní osazenstvo kláštera často 

lehce idealizovalo, například v pozadí obrazu je silueta kláštera před barokní 

Hildebrandtovou přestavbou.305 V případě Göttweigu se jedná o velmi pozdní 

historickou reminiscenci. Zřetelně také tento klášter nechtěl zůstat pozadu 

v připomínání si počátků vlastní existence. A tento fenomén, jak jsme jiţ několikrát 

konstatovali, se stal typickým barokním projevem starých monastických klášterů. 

 

 

7.4. Schottenstift 
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Titul kostela: Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.). Patroni kláštera: Panna Marie a 

sv. Řehoř.306  

Ve stručnosti zmiňme ještě benediktinské opatství Naší milé paní u Skotů ve 

Vídni, tzv. Schottenstift. Toto opatství zaloţil v roce 1155 babenberský kníţe Heinrich 

II. Jasomirgott (syn Leopolda III. svatého)307 a osadil ho mnichy ze skotského 

kláštera sv. Jakuba v Řezně, čímţ hodlal zvýšit prestiţ Vídně a nejbliţšího okolí. 

Iroskotští benediktini (specielní dobové označení) byli pro svou jednoduchost 

v oblékání i ţivotě velmi oblíbeni prostými měšťany i městskými úředníky a tak se 

stalo téměř modou zakládat iroskotské kláštery, ve městech jako byla Vídeň, Řezno, 

Norimberk, Kostnice, či Würzburk, coţ pro mnichy řádu benediktinského bylo vcelku 

netypické, neboť byli charakterem svých činností a svým ţivotem spíše spojeni 

s německým a rakouským venkovem.308 Listinou z roku 1161 předal kníţe 

vybudovaný klášter konventu.309 Starý románsko-gotický kostel byl v letech 1638-

1647 zcela barokně přestaven italskými architekty: Antonio Carlone, Marco Spazio a 

Andrea Attio po děsivé události, která se odehrála 21. května 1634. Tehdy se při mši 

svaté za účasti císaře Ferdinanda II. a jeho rodiny zřítila klenba do kostelní lodi a 

mezi přítomnými propukla panika.310 Raně barokní přestavba byla, podle místní 

tradice, ukončena v pravý čas, před vpádem Švédů. Klášter, stejně jako celá Vídeň, 

byl před Švédy ochráněn za vydatné pomoci prosebného procesí s milostnou sochou 

Panny Marie Schottenstiftské, které prošlo ze Schottenstiftu k dómu sv. Štěpána a 

týden poté Švédové od vídeňských bran skutečně odtáhli. Socha Panny Marie ze 

Schottenstiftu je nejstarším mariánským kultem ve Vídni a o její oblíbenosti svědčí 

dobová devoční grafika (obr. č. 108 aţ 110). 

 Klenby kostela nesou štukovou výzdobu od Andrea Bertolottiho, fresky 

namaloval Tobias Pock. Fresky v kruhových a oválných polích byly zhotoveny podle 

programu P. Adolfa Kerna OSB (1690): Tři pašijové scény, Zasvěcení řádu 

benediktinského Panně Marii s Jeţíškem a konečně pod kruchtou scéna z roku 1161 

zobrazující předání kláštera skotským benediktinům (obr. č. 104). Tyto fresky zcela 

přemaloval Julius Schmid v letech 1882-1888 a námětově šel zpět k programu pátera 
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Adolfa z roku 1690. Zakladatele Heinricha II. Jasomirgotta připomíná nadţivotní 

socha v nice boční fasády kostela, kterou v roce 1893 vytesal J. Breitner 

v novobarokním slohu (obr. č. 105). Baroko a barokní historismus tak v církevním 

prostředí Rakouska, a konec konců i v českých zemích, a následně i mimo toto 

prostředí, výrazně ovlivnilo architekturu a celé výtvarné umění hluboko do druhé 

poloviny 19. století.  

 

 

 

 

 

 

8. ZÁVĚR 

 

 

Na začátku práce jsme se zabývali devoční grafikou, která souvisela 

s benediktinskými světci či s poutními místy ve správě benediktinů a byla nejen 

samostatným uměleckým projevem, ale často skouţila jako inspirace či předloha 

velkým malířským a sochařským dílům. Stejně jako u jiných řádů má také u 

benediktinů své jedinečné místo ikonografie mariánská. Namátkou vzpomeňme 

panteon benediktinských madon z moravského Rajhradu či dvě milostné sochy 

Panny Marie, umístěné ve zbarokizovaném kostele v bavorském Andechsu. 

Prvořadé místo ve středoevropském prostoru nesporně náleţí poutnímu místu 

Mariazell, kde se uplatňují všechny tři milostné madony (hlavní milostná socha, 

mariánský obraz z pokladnice, socha Panny Marie na sloupu). V barokní Praze se 

pak prostřednictvím Emauz šíří kult Panny Marie Montserratské.  

Své neodmyslitelné místo má v ikonografii všech benediktinských klášterů 

přirozeně sv. Benedikt.  V českém prostředí se vedle sv. Benedikta uplatnili zejména 

benediktinští světci domácího původu. Naproti tomu světice ze ţenské větve 

benediktinského řádu došly velké obliby v německy mluvících zemích, v Čechách 

doby barokní se částečně prosadily pouze svatojiřské abatyše. 

Dále se u benediktinských klášterů nejčastěji setkáváme s úctou ke světci 

zakladateli a k první abatyši zakladatelce. Ve větších řeholních domech dochází 

k soustavnému studiu historie, coţ se projevuje jak v celkové výzdobě kostelů a 
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klášterů tak především v námětově náročně pojednaných freskových cyklech ve 

kterých se zrcadlily řádové a zprostředkovaně i zemské dějiny. 

Pokud se týká jednotlivých opatství, tak v Břevnově se domácí panteon světců 

sestával z původních patronů sv. Benedikta, sv. Bonifáce, sv. Alexia, sv. Vojtěcha a 

sv. Vintíře, ke kterým se později přidává sv. Markéta. Přes skeptický přístup Pavla 

Preisse311 povaţujeme freskovou výzdobu ambitu břevnovského kláštera za 

ikonograficky pozoruhodný cyklus k dějinám českého benediktinství. Vedle 

očekávaného důrazu na sv. Vojtěcha pokládáme za pozitivní zjištění, ţe se potvrdil 

očekávaný  vliv knihy Matěje Benedikta Boleluckého Rosa Bohemica. 

 Středočeská opatství ve Svatém Janu pod Skalou a na Sázavě mají podobné 

topoi v setkání s kníţetem na lovu a v patronu sv. Janu Křtiteli. V prvním případě se 

setkává sv. Ivan s kníţetem Bořivojem na lovu. Sv. Jan Křtitel se zjevuje 

prvopoustevníkovi a předává mu kříţ. V sázavském opatství je sv. Jan Křtitel vedle 

Panny Marie spolupatronem kláštera a ţádná legendická událost se s ním nespojuje, 

avšak při podobné lovecké scéně dochází k setkání sv. Prokopa s kníţetem 

Oldřichem. V případě sv. Prokopa se také podařilo prokázat světcovo sepětí 

s ideovými přáními a náboţenskými představami českých lidových vrstev ať jiţ šlo „o 

zkrocení čerta a přinucení jej k práci“ nebo nápadně proklamovaný zemský 

patriotismus. Ten pak dokonce obsahoval česky nacionální aţ antiněmecké akcenty, 

které posléze zapouštěly kořeny do povědomí českého člověka 18. století a vytvářely 

předpoklady pro pozdější jazykové vlastenectví století devatenáctého.  

 Tato tři výše uvedená opatství patří k nejstarším v zemi a po celou dobu trvání 

nesou výrazně český akcent. Okrajová opatství jiţ nevytvořila vlastní ikonografický 

program. Broumov se ponejvíce odvolává v konventních budovách ke sv. Václavovi a 

v klášterním kostele ke sv. Vojtěchovi, Rajhrad k sv. Vintířovi a Kladruby k sv. 

Wolfgangovi. Ke Kladrubům je třeba dodat, ţe na rozdíl od česky zemského (a 

později i jazykového) patriotismu klášterů ve Svatém Janu pod Skalou a na Sázavě 

je kladrubský klášter příkladem úzkého sepětí českého a německého etnika ve 

společném úsilí o naplnění univerzálních katolických idejí. Kladruby rovněţ 

představují typ kláštera, usilujícího o propojení všech benediktinských, relativně dosti 

samostatných, klášterů v jednu společnou a navenek jednotně působící kongregaci. 

Projevem tohoto úsilí byl mimo jiné záměr vytvořit v Kladrubech jeden společný 
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noviciát pro všechny české benediktinské kláštery, který ovšem pro odpor ostatních 

konventů fungoval pouhé čtyři roky (1759-1763).  

Zajímavou historickou reminiscenci lze konstatovat v klášteře sv. Mikuláše na 

Starém Městě praţském, kde jsou na Liškově plátně pro hlavní oltář zobrazeni sv. 

Cyril a Metoděj, jejichţ skutečná popularita se ovšem začíná z moravského 

Velehradu šířit aţ v průběhu 19. století. Jedná se tedy o vzácný příklad 

cyrilometodějské ikonografie v Praze jiţ ve století osmnáctém.  

Historické tendence se v době barokní projevily rovněţ v dalším praţském 

klášteře, v Emauzích, které po příchodu montserratských benediktinů znamenaly 

svým ikonografickým programem mnoho pro posílení katolicismu v Praze a okolí 

(Bezděz). Současně jsme zjistili, ţe Španělé a později Němci a Nizozemci nebyli 

schopni (a moţná i ochotni) se příliš identifikovat s českým prostředím 2. pol. 17. a 

počátku 18. století. A tak jejich barokní historismus zemský je spíše okrajovým 

jevem. 

Podrobně jsme se věnovali vídeňskému Montserratu, který byl doposud zcela 

opomíjen, neboť stál mimo české země, avšak personálně byl v úzkém spojení 

s Prahou. Klášter byl zaloţen roku 1633 a o tři roky později odsud přišli španělští 

řeholníci do praţských Emauz. V Praze ovšem dostali černí Španělé jiţ vybudované 

opatství, ve Vídni se naproti tomu jednalo o zaloţení na zelené louce. Pro těţkosti 

dané doby došlo k personální unii obou klášterů pod vedením z praţských Emauz. 

Teprve opat Antonín Vogel z Kreylernu osamostatnil vídeňský Montserrat na opatství 

sui iuris.  

K ikonografii vytvářené během Vogelova působení lze ještě dodat, ţe nebyla 

specificky benediktinská a vlastně pouze jeden oltář byl věnován sv. Benediktovi a 

zároveň jeho ţákům sv. Maurovi a sv. Placidovi. Druhý oltář měl za patrona sv. 

Mikuláše. Za velmi zajímavý fakt však povaţujeme zasvěcení třetího oltáře 

dolnorakouskému zemskému patronu sv. Leopoldovi, v souvislosti se zaloţením 

kláštera v Klosterneuburku, který ovšem patří řádu augustiniánských kanovníků. Dá 

se tedy usoudit, ţe černí Španělé byli cizím prvkem nejen v Praze, ale i v samotné 

Vídni, a proto se odvolávali k sv. Leopoldovi jako k zemskému patronovi. Neméně 

zajímavé bylo pořízení další milostné sochy do druhého kostela ve správě kláštera. 

Kromě Panny Marie Montserratské na hlavním oltáři konventního kostela přibyla 

Panna Maria Mariazellská do hřbitovní kaple. Vidíme, ţe tradiční spiritualita 
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benediktinů, byť šlo v tomto případě o Španěly, se vţdy obracela k zemským 

patronům a tradicím té které země. 

Po uměleckém vzepětí doby barokní následoval útlum v době osvícenecké a 

josefinské. Pro úplnost jsme si povšimli ikonografie některých ţenských 

benediktinských klášterů, která byla jak v Čechách, tak v německy mluvících zemí 

nápadně málo benediktinská, soustřeďovala se na hlavního patrona opatství a na 

zasvěcení klášterního kostela. Samotných historických témat pak bylo zpodobňováno 

rovněţ velmi málo. 

Dále jsme se zabývali zobrazováním historických námětů v rakouských 

klášterech. Jako nejvhodnější příklad se jevily kláštery Melk, Seitenstetten, Göttweig 

a Schottenstift, kde se historické tendence projevovaly ikonograficky nejvíce 

v obrazových a freskových cyklech o zakladatelích klášterů – sv. Leopold (a 

mučedník sv. Koloman) v případě Melku, bl. Udalschalk v Seitenstetten, sv. Altmann 

v Göttweigu a Heinrich Jasomirgott v Schottenstift. V opatství Melk je jedna 

pozoruhodná shoda s Břevnovským kostelem, kde jak známo se nalézá oltář 

blahoslaveného poustevníka Vintíře. Tento světec nebyl nikdy kanonizován, a proto 

jej v nádstavci zaštítil menší obraz sv. Prokopa, který byl kanonizován jiţ roku 1204. 

Podobně benediktini v Melku na jednom z bočních oltářů nechali zobrazit dokonce 

hned dvě nekanonizované osoby, a sice otce a dědečka sv. Leopolda. 

Všechny námi studované devoční grafiky, obrazy, oltáře, sochy a fresky 

potvrdily, ţe tolik diskutovaný, odmítaný či naopak vstřícně přijímaný barokní 

historismus byl nepopiratelným fenoménem, projevujícím se u všech „starých“ řádů 

působících v Čechách, včetně námi zkoumaných benediktinů. Přikláníme se 

k názoru, ţe jeho prvořadým cílem bylo povzbudit současné barokní věřící v jejich 

víře připomínáním slavné minulosti řádů a celé země a neskrýval ţádný 

protijezuitský, protihabsburský či dokonce proticírkevní osten. 
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Poznámka. Obrazová příloha je uspořádána tak, aby byla pokud moţno 

zajímavá a alespoň trochu objevná pro českou oblast. Vědomě byla opomenuta 

významná díla českých benediktinů, která jsou všeobecně známá. Současně bylo 

provedeno určité srovnání s některými kláštery v Rakousku a pro doplnění uvedeny 

pohledy na benediktinská opatství ve Švýcarsku (St. Gallen, Rheinau, Bad Pfäfers) a 

Německu (Siegburg a poutní místo Andechs), o kterých se v textu přímo nehovoří 

(obr. č. 96 aţ 101). 
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