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Benedictus Bohemicus. 

Kulturní a historický přínos benediktinů pro české výtvarné prostředí doby baroka 

 

Jak zřejmo z podtitulu disertační práce Jáchyma D. Zítka, předkládá autor svůj pohled na kulturní a 

historický přínos řádu benediktinů pro české výtvarné umění doby baroka. Jde tedy především o 

představení uměleckých realizací benediktinského řádu v Čechách, a to na půdorysu specifik 

benediktinské ikonografie a mariánské úcty. Zdá se, že tak samotným nepříliš zřetelným cílem 

práce se stalo osvětlit „kult české benediktinské tradice ve středoevropském kontextu“ (s. 23). 

 

Práce je členěná na osm kapitol včetně úvodu a závěru. Dvě kapitoly jsou věnovány souhrnnému 

anotování veškeré dosavadní literatury týkající se benediktinského řádu, a to včetně období 

osvícenství, kde je v rámci velkého rozmachu benediktinského dějepisectví věnována velká 

pozornost jeho jednotlivým představitelům. Autor zdatně anotuje dosavadní umělecko historickou 

literaturu, přičemž i zajímavě komentuje politický rozměr mariánské zbožnosti za vlády Habsburků 

(např. propojení kultu Panny Marie a sv. Václava). 

 

Vlastním tělem a též přínosem disertační práce je kapitola věnovaná devoční grafice jako předloze 

uměleckých děl většího měřítka. Kapitola se ovšem věnuje i opačnému vztahu, tj. reprodukcím 

kultovních děl mariánské ikonografie, ikonografie sv. Benedikta či benediktinských světců v drobné 

devoční grafice. Zpracování obsáhlého katalogu neznámých příkladů devoční grafiky (16.–18. 

století) je možné považovat za největší přínos předkládané práce. Katalogová hesla zahrnují popis a 

dataci, často i určení autora tisku. Bohužel katalog není důsledně propojen číselnými odkazy s 

kapitolami a logika výběru tisků tak není vždy zcela zřejmá. 

 

Na více jak čtyřiceti stranách představuje J. D. Zítko jednotlivá opatství benediktinského řádu v 

Čechách. Stručně se zabývá dějinami jednotlivých opatství (Břevnov, Broumov, Jan pod Skalou, 

Sázava, Kladruby, Emauzy) a popisy uměleckých realizací vznikajících v době baroka. Dále řeší 

otázky specifik mariánské spirituality jednotlivých opatství a také politické a kulturně historické 

souvislosti mariánského kultu. Tento oddíl je bohužel příliš stručný a jednotlivá témata (historie, 

legendy, světecký kult či osobnosti opatů) jsou zde zpracována dosti nevyváženě (např. se zde 

nedozvíme takřka nic o ikonografii sv. Prokopa). Kladrubskému klášteru jsou věnovány např. pouhé 

čtyři strany; přestože se dochovalo velmi málo historických pramenů o výzdobě či osobnosti opata 

Maura Finzguta, bylo by nepochybně možné přinést mnoho dalších informací. Naprosto jedinečný 

fenomén kultu benediktinské Panny Marie Přeštické by si zasloužil vzhledem k patronátu 

kladrubských benediktinů, kteří kult mohutně podporovali a postavili pro jeho provozování 

obrovský nový kostel, větší prostor. Naopak ne zcela logicky je připojena kapitola o ikonografii 

ženských klášterů (4 strany!). Z krátké kapitoly není jasné, zda genderové rozdělení benediktinů v 

této práci přineslo při sledování specifik mariánské úcty nějaké výsledky. 

 

Kapitola věnovaná srovnání s rakouskými benediktinskými kláštery (Melk, Seitenstetten, Göttweg, 

Schottenschift) je sice zajímavá, nicméně není jasné, k jakým závěrům autor dochází, či co takovéto 

srovnání přináší pro pochopení českých realizací. 

 

Jak bylo uvedeno, práce je svým rozsahem (120 stran bez literatury) velmi stručná na to, aby bylo 

možné sledovat důsledně linky interpretací řádových a zemských dějin v umění českých 

benediktinů v barokní době. Přesto je třeba říci, že úhel pohledu, který J. D. Zítko nabízí, je velmi 

zajímavý a bylo by vhodné mu věnovat důkladnější pozornost. Srovnání českých benediktinských 



klášterů v době jejich výrazné vlastní umělecké reprezentace a hledání jejich specifik je přínosné 

nejen z hlediska světecké typologie, výběru architektů, specifik kultů (např. mariánských či 

světeckých), ale též pro srovnání velkých objednavatelských konceptů, které mohly být 

individuálně zabarveny osobnostmi benediktinských opatů, ale též určeny obecnějšími pravidly a 

schématy. Jaká obecnější pravidla mohla spoluurčovat umělecký výběr či uměleckou výměnu (v 

rovině stylu, ikonografie, typologie staveb apod.) v benediktinském prostředí, považuji za zdaleka 

nejzajímavější otázku. Při hledání odpovědí na tyto otázky je však potřeba použít metodický rejstřík 

přesahující metodu kulturně historickou, která dominuje předložené práci. 

 

Uchazeč ve své disertační práci na několika místech ukazuje, že zajímavé a nosné otázky si klást 

umí (např. na s. 48: otázka vhodnosti sochy či malby pro kultovní praxi); na odpovědi však již 

nezbyl čas a prostor. Nicméně způsob zacházení s literaturou, její kritické anotování, prostoupené 

vlastními názory, stejně jako schopnost základní heuristické práce, projevená v katalogu devoční 

grafiky (110 hesel), snad dovoluje disertační práci Mgr. Jáchyma Dalimila Zítka OSB doporučit s 

výhradami k obhajobě. 
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