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Eva Chroustová: Ikonografický program jezuitského kostela v Klatovech

Jezuitskému řádu je v posledních letech věnována v odborné literatruře zasloužená 
pozornost (výstava s katalogem v Mnichově, zahraniční konference The Jesuits: 
Cultures. Sciences, and the Arts, 1540-1773, domácí konference a publikace Bohemia 
Jesuitica, kolokvia v Klatovech, monografie Ivany Čornejové Tovaryštvo Ježíšovo, 
studie Petry Nevímové ad.). Co doposud chybělo jsou až na vyjímky (Klementinum, 
kostel sv. Ignáce v Praze) monopgrafie jednotlivých objektů. Proto jsem velmi přivítal 
, že E. Chroustová se bude věnovat  ikonografii jezuitského kostela Panny Marie 
Immaculaty. 
Její práce je velice dobře a pečlivě strukturována. V úvodu shrnuje nepříliš početnou 
literaturu o objektu. Zde přece jenom měla uvést příslušnou pasáž v Uměleckých 
památkách Čech, to je téměř povinné. Na podkladě základní literatury (Čornejová, 
Buben) autorka práce stručně, ale výstižně  představila historii řádu a příchod jezuitů 
do Klatov. Zde možná stálo připomenout důrazně, že kostel byl budován na místě 
domů konfiskovaných  měšťanům účastnících se povstání proti císaři (s. 14). Krátkou 
kapitolu následně věnovala vztahu jesuitů a umění, zde také dobře reflektuje recentní 
literaturu. O kultu Immaculaty napsal výbornou studii biskup Antonín Podlaha, tu 
autorka neuvádí. U typu Il Gesů postrádám okaz na recentní práce Franzovy či 
Horynovy.
Nejpřínosnější částí práce jsou kapitoly věnované ikonografii klatovského chrámu. 
Zde autorka prokázalůa dobrou znalost křesťanské ikonografie. Trochu mám potíž  s 
citovanou hagiograficko literaturou. Ravikova kniha je kompilaci s chybami a také 
New Catholic encyclopedia, což je zvláště absurdní u Jan Nepomucké, u něhož máme 
bohatou literaturu českou (viz např. monografie Víta Vlnase či na moje články o 
ikonografii a kultu sv. Jana Nepomuckého). Postrádám např, odkaz na čtyř dílnou 
publikaci Světci církevního roku či na Zlatou legendu. Vyčerpávající výklad 
monogramu IHS v řádu Tovaryštva Ježíšova podal na stránkách české provincie 
jezuitů Miroslav Herold. Velmi oceňuji autorčin popis a analýzu ikonografického 
programu nástropní Hieblovy malby. 
V závěru práce uvádí E, Chroustová krátké shrnutí celé problematiky

Poznámky:
s. 34-35- u sv. Josefa postrádám odkaz na apokryfní literaturu (viz Pokorný –Dus: 
Neznámá evangelia a take o tom, že sv. Josef patřil mezi české zemské patrony. 
s. 35-36- v případě sv. Barbory je nutné citovat Zlatou legendu Jakuba de Voragine, to 
same platí v případě Apoleny.
s. 42 – pocházel z Montpellier nikoliv Montpellieru
s. 42 –nepřesná formulace – v tumbě je uložena socha sv. Karla Boromejského, 
nikoliv on sám
s. 44 – jaká evangelia?- nutno přesně citovat

Autorka práce prokázala dobrou znalost literatury a schopnost ikonografické analýzy 
kostela. Výtky, které jsem uvedl nepovažuji za závažné a práci doporučuji k obhájení 
s klasifikací velmi dobře.

V Praze, dne 25.8. 2014                                   Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD


