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Anotace 

Cílem mé práce je kostel svatého Mikuláše v Benešově z hlediska jedné z památek, 

kterou je cyklus svatého Klimenta od barokního malíře Ignáce Raaba. Na začátku se 

krátce zaměřím na dobu vzniku a historii kostela. Kostel na tomto místě můžeme 

datovat už do 11. století. Je velice zajímavé pozorovat jakým způsobem vznikl kostel 

v souvislosti se založením města. 

 V další části práce budu studovat  kult svatého Klimenta a jeho spojitost s českým 

prostředím.  

V následující kapitole budu řešit autora cyklu Ignáce Raaba. Zajímat mě bude  v jakém  

tvůrčím období vznikl cyklus svatého Klimenta, které vlivy české i zahraniční na něj 

působily a jak se tato inspirace projevila v jeho tvorbě.  

Poslední část práce bude patřit  jednotlivým obrazům cyklu, které rozeberu 

ikonograficky a metodou komparace.  
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Abstract 

The aim of my work is the church of St. Nicholas in Benesov in terms of one of the 

monuments, which is the cycle of St. Clement Baroque painter Ignaz Raab. At the 

beginning shortly focus on the period of the formation and history of the church. Church 

on this site can be dated back to the 11th century already. It is very interesting to 

observe how the church was created in connection with the founding of the city. 

In the next part, I will study the cult of St. Clement and his association with the Czech 

environment. 

In the next chapter I will deal with the author cycle Ignaz Raab. I will be interested in 

what the creative period of a cycle of St. Clement, which Czech and foreign influences 



 

 

acting upon it, and how this inspiration reflected in his work. 

The last part will include individual images of the cycle, which will discuss the 

iconography and by comparison. 
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1.Úvod 

 

Téma kostela svatého Mikuláše v Benešově dosud nebylo monograficky 

zpracováno, stejně tak se literatura příliš nezabývá cyklem svatého Klimenta od 

Ignáce Raaba.  

V diplomové práci se pokusím zaměřit na tuto církevní stavbu z hlediska 

památky, kterou jako návštěvníci kostela můžeme spatřit. Vznik cyklu je spojen 

s působností kultu svatého Klimenta v Čechách. Za pomoci kritického zkoumání 

archivních pramenů se pokusím doplnit dosavadní informace primární a 

sekundární literatury a vytvořit ucelenější obraz o tomto cyklu obrazů.  

V první časti se budu věnovat v krátkosti vzniku města Benešov, který souvisí 

se založením předchůdce současného kostela svatého Mikuláše. Představím 

stručně historii, která je s kostelem spojená. Pokusím se utřídit dosavadní přehled 

názorů historiku na vznik a vývoj kostela svatého Mikuláše. Přestože se nám 

v současné době už nepodaří s přesností určit, jak původní kostel vypadal a kdy 

přesně vznikl.  

Dále se budu zabývat kultem svatého Klimenta a to nejen jeho zrodem, ale i 

vlivem na našem území. 

V poslední kapitole směřuji přímo k cyklu svatého Klimenta. Budu se zabývat 

jeho vznikem, autorem i prodejem do kostela svatého Mikuláše. Vzhledem 

k rozsáhlosti díla autora cyklu Ignace Raaba je velice těžké shrnout celou jeho 

tvorbu, proto se zaměřím na jeden námětově ucelený cyklus. Pokusím se o 

zhodnocení obrazů v rámci vlastní Raabovi tvorby, ale i konfrontaci s ostatními 

autory domácí i zahraniční produkce. Jednotlivé obrazy z cyklu budu 

ikonograficky zkoumat a komparační metodou srovnávat s jinými díly. 

V závěru se pokusím shrnout a zhodnotit uměleckou hodnotu tohoto cyklu. 
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2. Přehled literatury 

 

V první kapitole se stručně zabývám vznikem města Benešova, založením  

kostela svatého Mikuláše. Jedním z prvních autorů, který se pokusil zpracovat 

informace o kostele byl Antonín Norbert Vlasák
1
, farář z Hrádku u Vlašimi, který 

se zabýval nejen  historií celého města Benešova, ale i samotným kostelem 

svatého Mikuláše. Vlasákův text však má své nedostatky a některé informace 

obzvlášť ty tykající vzniku a zrodu Benešova správně vysvětluje František 

Dvorský.
2
  

Snad první, kdo se pokusil určit dobu vzniku svého bydliště je měšťan a radní 

Vincenc Horáček.
3
 

Náboženské poměry hodnotí úředník a správce městského muzea Kajetán 

Turek.
4
 Další knihou je monografie města Benešova od Antonína Buriana.

5
 

V rove 1970 slavil Benešov výročí své existence a k té příležitosti vznikly texty 

ve Sborníku vlastivědných prací Podblanicka.
6
 

Nejrozsáhlejší prací věnovanou Benešovu je dílo od Jiřího Tywoniaka.
7
 

Důležitou autorkou, jejíž články můžeme nalézt v místních periodikách je 

historička benešovského okresu Libuše Váňová.
8
 

V následující kapitole se věnuji kultu svatého Klimenta. Osobností tohoto 

světce se zabývá  Petr Piťha,
9
 Leonard Boyle,

10
 Bohumil Zlámal,

11
 František 

Dvorník,
12

 František Ekert.
13

 Dalšímu silnému vlivu svatého Klimenta ve 

                                                 
1
 Antonín Norbert VLASÁK: Okres Benešovský. Nástin staticko-historický. Praha 1874 

2
 František DVORSKÝ. O starožitném panském rodě Benešoviců. Brno 1907 

3
 František  HORÁČEK: Soukromé zápisky Františka Horáčka 1810-50, Okresním Archivu Benešov 

4
 Kajetán TUREK. Náboženské poměry v Benešově od založení města až na naši dobu. Benešov 1923 

5
 Antonín BURIAN. Monografie města Benešova a okolí. Benešov 1938 

6
 Jiří TYWONIAK. Devět století Benešova. In: Sborník vlastivědných prací Podblanicka 11. Benešov 1970, 

Ema CHARVÁTOVÁ: Stavební historie města Benešova. In: Sborník vlastivědných prací Podblanicka 11. 

Benešov 1970 
7
 Jiří TYWONIAK: Benešov a Konopiště v minulosti, Benešov 1993 

8
 Libuše VÁŇOVÁ: Gotické dveřní zámky. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 22. Benešov 

1981; Libuše VÁŇOVÁ: Archeologický výzkum v Benešově. In: Sborník vlastivědných prací 

z Podblanicka 33. Benešov 1988; Libuše VÁŇOVÁ: Archeologický výzkum v Benešově Na Karlově 

1989-1990. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 33. Benešov 1993; Libuše VÁŇOVÁ: Církevní 

dějiny města Benešova ve světle archeologických výzkumů. Praha 2011 
9
Petr PIŤHA: Sv. Kliment Římský, patron diecéze a města Hradce Králové. České Budějovice 2004 

10
 Leonard BOYLE: St Clement´s Rome. Rome 1989 

11
 Bohumil ZLÁMAL: Svatí Cyril a Metoděj. Řím 1985 

12
 František  DVORNÍK: Byzantské misie Slovanů. Praha 1970 

13
 František  EKERT: Církev vítězná, životy Svatých a Světic Božích. Praha 1899 

javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/R6L6KH3NJ9GAVLLUR3I412KHH1GNQTGKRT7TYLQEHPXY8EFAEY-05156?func=service&doc_number=001445855&line_number=0025&service_type=TAG%22);
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středověku věnuje pozornost Jan Royt.
14

 Druhý život a  vliv kultu až do 

současnosti studuje Petr Piťha.
15

 

Další část se zaměřuje na rozsáhlý cyklus ze života svatého Klimenta. Tento 

soubor obrazů je dílem barokního malíře Ignáce Raaba. O tomto významném 

autorovi prozatím nebyla napsána žádná souhrná monografie představující 

komplexní tvorbu mistra. Jako první se malířovo jméno objevuje ve spise sochaře 

Andrease Schweigla.
16

  Zprávy jsou však velice stručné a nepodávají o mistrovi 

ucelenou představu. Mezi autory, kteří se zabývali osobností Ignáce Raaba, 

ovšem především pro moravskou a slezskou oblast, jsou v roce 1967 Libuše 

Dědková,
17

 v roce 1968 Marie Schenková
18

 a Ivo Krsek.
19

 V roce 1969 Krsek 

hodnotí význam jeho tvorby pro moravské území.  K Raabovi se Schenková vrací 

ještě v publikaci Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska 

spolu s autorem Zdeňkem Olšovským.
20

 Dále potom i Karel Herain,
21

 Petra 

Oulíková a Jan Vychodil.
22

 

Přímo o cyklu z kostela svatého Mikuláše píše Petra Oulíková
23

  Antonín 

Vlasák
24

 a Antonín Podlaha.
25

 

                                                 
14

 Jan ROYT:  Obraz a kult. Mezi východem a západem: Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. 

Olomouc 2013 
15

 Petr PIŤHA: Sv. Kliment Římský, patron diecéze a města Hradce Králové. České Budějovice 2004 
16

 Andreas SCHWEIGl: Abhandlungen von den bildenden Künsten in Mähren, Brünn 1784, G11, inv. č. 

196 
17

  Libuše DĚDKOVÁ, Ignác Raab a jeho malířská činnost na jihovýchodní Moravě. In: Sborník památkové 

péče v Severomoravském kraji I, 1971,  75-99 
18

 Marie SCHENKOVÁ, Dílo Ignáce Raaba ve Slezsku a na severní Moravě. In: Sborník památkové péče v 

Severomoravském kraji I, 1971, s. 100-119 
19

 Ivo KRSEK:Náčrt dějin moravského malířství 18. Století.In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské 

univerzity F 13. Brno 1969,  91 
20

 Marie SCHENKOVÁ/Jaromír OLŠOVSKÝ: Barokní malířství a sochařství ve východní části českého 

Slezka. Opava 2001 
21

 Karel Václav HERAIN: České malířství od doby rudolfínské do smrti Reinerovi. Praha 1915 
22

Jan VYCHODIL: Velehradský kostel a klášter. Praha 1882; Jan VYCHODIL:Staré obrazy velehradské. 

Velehrad 1904; Jan VYCHODIL: Popis velehradských památností. Velehrad 1925 
23

 Petra OULÍKOVÁ Obrazové cykly v jezuitských řádových domech. In: Locus pietatis et vitae: Sborní 

příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007. Praha 2008 
24

 Antonín Norbert VLASÁK: Okres Benešovský. Nástin staticko-historický. Praha 1874 
25

 Antonín PODLAHA: Posvátná místa království českého, Díl II, Vikariáty: Benešovský, Bystřický , 

Plzeňský. Praha 1908 

javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/R6L6KH3NJ9GAVLLUR3I412KHH1GNQTGKRT7TYLQEHPXY8EFAEY-05156?func=service&doc_number=001445855&line_number=0025&service_type=TAG%22);
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Prameny 

 

Archivní prameny jsem dohledávala v Městském muzeu v Benešově, kde se 

nalézají doplňkové listy ke kulturním památkám.
26

 Velmi přínosným pramenem 

je druhá část farní kroniky psaná částečně německy a česky od roku 1836 až 

dosud.
27

 Kronika je psána čitelným písmem. Vedoucí Muzea Podblanicka paní  

Libuše Váňová mi poskytla také restaurátorské
28

 a laboratorní práce.
29

 

V oblastním archivu Benešov jsem pracovala s kronikou psanou od roku 1737-

1780, která je psána v latině.
30

 

Dalším zdrojem pramenů byl Národní památkový ústav, kde jsem procházela 

evidenční karty jednotlivých uměleckých děl a také restaurátorské zprávy.
31

 

K životu Ignace Raaba jsem vyhledala prameny z Moravského zemského 

archivu.
32

 

Dále jsem v rámci rozboru jednotlivých temat obrazů Ignáce Raaba pracovala 

s textem rukopisu, který je uložen v Královské kanonii na Strahově
33

 a 

v Moravském zemském archivu.
34

 

                                                 
26

 Doplňkový list kulturní památky 20006/1 
27

 Liber memorabilium II. 1836-dosud, Římsko katolická farnost Benešov 
28 Alena  VESELÁ: Restaurátorská zpráva a dokumentace. Rukopis. Praha 1998 
29

 Dorothea PECHOVÁ: Laboratorní zpráva-Obraz Asumpty, kostel svatého Mikuláše v Benešově. 

Rukopis. Praha 1997 
30

 Liber memorabilium I. 1737-1780, Státní okresní archiv Benešov 
31

 Dobroslav LÍBAL: Stavebně historický průzkum historického jádra.1972; Jitka MUSILOVÁ: Provedení 

informativního restaurátorského průzkumu hlavního oltáře, interiér kostela svatého Mikuláše 

v Benešově. 2009; Magdalena ČERNÁ: Ignác Raab:Alegorie víry, Praha 2001; Marek SCHEIBT: 

Provedení informativního restaurátorského průzkumu malířské výzdoby interiéru kostela svatého 

Mikuláše.1999 
32

 Catalogus Personarum et Officiorum Collegii et Domus Probationis Brunnae 1649-1772. 
33

 Diarum collegii Societa Jesu ad sanctum Clementem Petero-Pragae. Praha 1699-1714 
34

 Cerroniho sbírka, 79/1, Pamětní list Tobiáše Osvalda; Catalogus Personarum et Officiorum Collegii et 

Domus Probationis Brunnae 1649-1772;  Jesuiten Catalogus novitiorum Societatis Jesu, F. M. 593. 
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3. Historie města Benešova spojená s kostelem 

svatého Mikuláše 

 

Areál kostela svatého Mikuláše leží v poloze vysunuté na samotném 

severovýchodním okraji historického jádra města, v části zvané Na Karlově. Na 

vlastním vrcholu stojí kostel svatého Mikuláše.
35

 [1] 

Celý obvod stavby s výjimkou západního průčelí a menší části průčelí jižního 

[2] je pojat do ohrazeného prostoru hřbitova.  

Historie Benešova a kostela svatého Mikuláše je plná nezodpovězených otázek. 

V úvodu se věnuji historii města a kostela, která nás zavede až do doby, kdy se do 

kostela pořídil cyklus věnující se životu svatého Klimenta. 

První osídlení v krajině kolem Benešova je doloženo až v 8. století poblíž řeky 

Sázavy. K významnější kolonizaci ovšem došlo až v 10. století, kdy se k řece 

Sázavě posunula hranice rané přemyslovské državy a na pravém břehu řeky bylo 

na ochranu přemyslovských zájmů postaveno hradiště Lštění.
36

 Toto hradiště se 

stalo výchozím bodem, odkud se na jih od řeky Sázavy začalo rozšiřovat sídelní 

prostor.
37

 

Toto tvrzení můžeme z části podpořit i archeologickými průzkumy, které roku 

1885 byly v okolí zříceniny minoritského kostela.
38

 

V 11. a 12. století tu již využívali úrodné polohy nejen Přemyslovci a s nimi 

církev, ale i čeští velmoži z panovnického okruhu. Mezi ně patřil i rod 

Benešoviců s erbem zavinuté střely. Ti pravděpodobně podél Benešovského 

potoka objevili žulový ostroh, na němž založili sídliště.
39

 

Pokud bychom chtěli shrnout počátky města, nelze nepřiznat, že tvrzení je stále 

v dohadech. Snad první, kdo se pokusil určit dobu vzniku svého bydliště je 

měšťan a radní Vincenc Horáček.
40

 Horáček pracoval s kronikářskými zápisy, 

                                                 
35

 TYWONIAK 1992, 10-40 
36

 LUTOVSKÝ 2001, 174 
37

 PROCHÁZKOVÁ 2005, 7-30 
38

 Na Karlově nalezeny dva páry elipsovitých záušnic,
38

 železný nůž
38

 a zlomky keramiky. Oba páry 

benešovských záušnic můžeme vzhledem k síle drátu a hmotnosti zařadit do první poloviny 11.století. 
39

 GLOSOVÁ 2007, 451-453 
40

 Viz. Soukromé zápisky Františka Horáčka 1810-50, uloženo v Okresním Archivu Benešov, sbírka 

vyčleněných kronik. 
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odkud však vzal rok 1038, se bohužel dnes již nedozvíme. Tento rok se na 

dlouhou dobu používal a byl psán v úředních zprávách.
41

 

 Založení farního kostela [3] určuje Antonín Vlasák rokem 1070. Toto tvrzení 

nalezl v Dobnerově kritickém rozboru Hájkovy kroniky.
42

 Dobner tuto informaci 

cituje podle jakési šternberské genealogie, jejíž autor tvrdí, že zprávu našel ve 

staré pergamenové knize. Ovšem přesně neurčuje o jakou knihu šlo. Zprávu 

anonymního autora šternberské genealogie začali posuzovat i badatelé Josef 

Ružička a Jiří Tywoniak. Soustředit se museli na věrohodnost těchto informací. 

Autor šternberské genealogie doložil svá tvrzení, jak tvrdí Dobner, nejen texty 

listin, ale i kresbami jejich pečetí.
43

 

 Jiří Tywoniak v roce 1966 zjistil, že hledaný rukopis šternberského genealoga 

je uložen v archivu Národního muzea v Praze. Novodobý názvem byl Březanova 

historie rodu Šternberského.
44

 

 Původní název nadepsaný na titulním listu zní: „O rodu starožitných a 

heroickým pánů ze Šternberka.“ Pozdější latinský název jej překládá Stemmata 

familiae Strenbergensis, datováno Anno 1638 die 17 Februarii.
45

 

 Po Dobnerovi měl v rukou tuto knihu František Palacký, jenž určil jako autora 

Václava Březana, známého archiváře posledních Rožmberků. Palacký se o tomto 

díle zmiňuje ve svém rukopise Würdigung, kde je ovšem cituje pod německým 

názvem: „Geschichte des Hauses Sternberg“- uložené v hraběcím šternberském 

archivu.
46

 

O české větvi Šternberků pojednává Březan od fol. 21, pod nadpisem: „O 

páních z Šternberka v království Českém usedlých.“  

Zajímavé je odůvodnění domácího původu zakladatele rodu, pana Beneše. 

Březan to spojuje s lokalizací původního sídla ve středu Čech. A jako doklad 

starobylosti uvádí nám již známý zápis o roce 1070 jako posvěcení kostela 

v Benešově.
47

 

                                                 
41

 Ostatní Horáčkovo texty jsou také uloženy v archivu v Benešově, ovšem nejsou přístupné. 
42

 DOBNER 1761, 406 
43

 Ibidem 
44

 TYWONIAK 1970, 27-49 
45

 Ibidem 
46

 PALACKÝ 1830 
47

 TYWONIAK 1992, 10-40 
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Hodnověrnosti této zprávy dodává fakt, že pro jednotlivé zprávy dodává 

Březan listiny i s obkreslením jejich pečetí. Z kritického pohledu to ovšem 

nedostačuje. 

 Dalším, kdo znal Březanův rukopis je a vycházel z jeho datací je August 

Sedláček, který si datum upravil na 1170 a vznik spojil s osobou Beneše, jenž se 

účastnil výpravy před Milán.
48

 

Vzhledem k výše zmíněnému archeologickému nálezu a nedostatečným 

písemným pramenům je přesto velice pravděpodobné, že nejpozději v druhé 

polovině 11.století existovalo na vyvýšenině sídliště a dvorec s kostelíkem.
49

 

 V době vzniku ani nemohlo jít o kostel farní, ale o svatyni pro svou dobu 

typickou. Byly zřizovány na opěrných bodech zemské správy, jimiž centry byly 

knížecí hrady.
50

 

V podmínkách 11. století se nabízí domněnka, že kostel v Benešově mohl 

náležet do správní oblasti knížecího hradu Leštná, který je tou dobou připomínán 

jako: „castrum munitissimum.“ Organizace tehdejší církevní správy se kryla 

s organizací správy zemské, jejímiž opěrnými body byly knížecí hrady. Svatyně 

na hradech byly v této době nazývané velkofarními kostely.
51

 

Není jasné, kde přesně mohl Benešův dvorec stát. Vlasák tvrdil, že byl na 

mírném návrší ostrohu.
52

 

Přesnou podobu šlechtického sídla ani farního kostela bohužel neznáme a 

mnoho se neví ani o charakteru osady, která se kolem nich rozrůstala.  

Další zpráva o osídlení pochází z 12. století, kdy byl farní kostel zasvěcen 

Panně Marii, což bylo velice typické pro 11. a 12. století. Pozdější název města 

s koncovkou ov a zasvěcení kostela svatému Mikuláši, patronu obchodníků, 

poukazuje na založení obdélníkovitého tržiště, kterým úhlopříčně procházela 

zemská cesta a soustřeďoval se sem obchod.
53

 

V té době město už nevyhovovalo obranným potřebám, proto Tobiáš z 

Benešova přenesl rodové sídlo z žulové ostrožny nad Konopišťský potok a 

jihozápadně od města začal stavět moderní hrad Konopiště. Od té doby se vrch 

Karlov stal převážně církevním sídlem. Na sklonku života Tobiáše město 

                                                 
48

 SEDLÁČEK 1998, 15-16 
49

 PROCHÁZKOVÁ 2005, 7-30 
50

 CHARVÁTOVÁ 1970, 85-115 
51

 TYWONIAK 1992, 10-40 
52

 VLASÁK  1898, 14 
53

 TYWONIAK 1989, 5-12 
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vyhořelo. Stalo se to roku 1294 a město obnovil Tobiášův bratr Milota z Dědic. 

Konkrétní zprávy o stavu města ovšem chybí  pro konec 13. století a celé 14. 

století. Předpokládá se, že Benešov patřil k vyspělejším městům. 

Vzhledem k blízkosti Prahy, s velkým počtem řeholních institucí, byla i oblast 

Podblanicka zapojena do řeholního života poměrně brzy. Z žebravých řádů zde 

působili minorité.
54

  

Od roku 1327 dominium náleželo Šternberkům. Z jejich erbu je odvozen 

dnešní městský znak- zlatá osmicípá hvězda v modrém poli. Důležitou dobou pro 

duchovní správu je pro Benešov rok 1350. Tehdy se stal sídlem děkanátu a patřilo 

k němu 20 kostelů.
55

 

Ani Benešov nezůstal ušetřen reformního hnutí a od 70. let 14. století, které 

přešlo v husitství. Majitel Benešova, Petr Konopišťský ze Šternberka, patřil 

k jejich odpůrcům a účastnil se i kostnického koncilu.
56

 

Benešov velice utrpěl za husitských válek a to hned v jejich počátku. Držitel 

města  Petr Konopišťský ze Šternberka se pokusil v květnu 1420 se 400 jezdci a 

pěším vojskem napadnout táborské houfy, které táhly ku Praze. Husité však 

vstoupili do města obchvatem a zapálili kostel i faru. Minoritský klášter měl 

hodně příznivců, ale bohužel došlo k jeho vypálení 19. května 1420. Přestože se 

husitům nepovedlo ho úplně dobýt,  klášter už později nebyl obnoven, protože mu 

nadále chyběla střecha a byla porušena klenba.
57

 

Koncem 15. a v 16. století Benešov prosperoval a stal se nevýznamnějším 

městem podblanické oblasti. Významně k tomu přispíval cestovní ruch díky 

frekventované zemské cestě vedoucí z Prahy do jižních Čech a dále do 

Rakouska.
58

 

Po husitských válkách byl kostel spravován kněžími dosazovanými od 

konsistoře utrakvistické. Jelikož někteří páni ze Šternberka byli horlivými 

                                                 
54

 Na místo starého rodinného hradu založil roku 1246 Tobiáš z Benešova klášter menších bratří svatého 

Františka neboli minoritů a při něm  chrám  Nanebevzetí Panny Marie, který byl posvěcen roku 1257.  

Na klášterní gotický chrám bylo z farního kostela přeneseno patrocinium Nanebevzetí Panny Marie. 

Písemné zprávy o původním minoritském klášteře jsou velice chudé a kusé. Jsou to pouze zmínky 

v kronice Beneše Minority ze 14. a 15. století, jejíž anonymní rukopis se zachoval v knihovně 

v Brunšvicku a její první tisk vydal Gelasius Dobner r. 1779. 

V blízkosti oltáře starého kostela byla během výzkumu nalezena hrobka.  Je pravděpodobné, že v ní byla 

uložená některá z důležitých osob  doby 1246-1311. Mohl to být probošt, nebo některý z rodu 

Benešoviců, kteří kostel založili a podporovali. 
55

 TUREK 1923, 19-27 
56

 TUREK 1923, 19-27 
57

 PROCHAZKOVÁ 2005, 7-30 
58

 PÁNEK 1984 
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katolíky, snažili se v Benešově obnovit bývalé náboženství. Roku 1550 přivedl 

Adam ze Šternberka katolického kněze, ale na nátlak konsistoře byl brzy 

v Benešově ustanoven farář utrakvistický.
59

 

Po bitvě bělohorské přešlo Konopištské panství spolu s Benešovem roku 1623 

do držení Jana Michny z Vacínova. Ten okamžitě vypudil nekatolické faráře.
60

 

Roku 1624 povolal Michna do Benešova několik jezuitských kněží a společně 

s nimi obrátil lid zpět ke  katolické víře.
61

 

Velká rána byla zasazena městu během 30 leté války. Švédové vydrancovali 

Benešov, dobili Konopiště a dovršili zkázu minoritského kláštera. Důsledky této 

války pociťoval Benešov ještě několik staletí. Snížil se nejen počet obyvatelstva, 

ale stagnovala i řemeslná výroba.
62

 

Posílit Benešov se pokusil až Jiří ze Sinzendorfu, který inicioval založení 

latinské školy-gymnázia. V té době spočívala veškerá péče o vzdělání mládeže 

od měst, zeměpánů a řádů, které se zabývaly školskou výchovou. K těm také patří 

řád piaristický, založený kolem roku 1600 svatým Josefem Kalasánským. 

Obliba tohoto řádu velice stoupala a brzy po konstituování vzniká po celé Italii 

mnoho škol a kolejí.
63

 Kolej v  Benešově byla založena světským pánem a 

majitelem konopišťského panství, Františkem hrabětem Přehorovským 

z Kvasejovic. František Přehorovský z Kvasejovic založil roku 1703 špitál pro 

dvanáct zchudlých měšťanů a již o rok dříve žádal provinciála piaristického řádu, 

aby bylo posláno několik jeho příslušníků do Benešova. Následkem třicetileté 

války leželo město v troskách, proto první piaristé přebývaly v právě založeném 

špitále svaté Alžběty. Na návrh zakladatelů vypracovali sami plán nové kolejní 

budovy, která byla vystavěna roku 1705-1717 na místě, kde dříve stával 

minoritský klášter, vypálený za husitských válek. Stavba byla dokončena za 

nového pána, jelikož hrabě Přehorovský upadl do dluhů a byl nucen roku 1715 

                                                 
59

 TYWONIAK 1992, 10-40 
60

 Pokorný František Václav, Paměti Pyšelské, 16 
61

 TUREK 1923, 19-27 
62

 PROCHAZKOVÁ 2005, 7-30 
63

 Pro českou vzdělanost a náboženský život je velice zajímavé, že první zaalpskou kolejí byla škola 
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Krumlově roku 1658 již existovaly koleje a školy v Čechách. Prvním místem byla Litomyšl, dále ve 

Slaném, v Pelhřimově, Ostrově, Kosmonosech, Mladé Boleslavi, Kroměříži, Staré Vodě, Bílé Vodě, 
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prodat konopištský statek Janovi Josefu hraběti z Vrtby, který později ke koleji 

nechal přistavět i kostel svaté Anny.
64

 

Příchod piaristu znamenal pro oblast Benešova značný kulturní rozvoj a díky 

jejich vlivu se stal Benešov centrem celého regionu. 

 Velkou ranou byl císařský dekret z roku 1772, kdy bylo nařízeno, že Čechách 

se může vyučovat jen na 13 gymnáziích a tudíž byla škola v Benešově zrušena.  

První myšlenka založit v Benešově piaristické školy však padla už roku 1676 a 

souvisela se jménem tehdejšího majitele konopišťského panství Jiřím Ludvíkem 

ze Sinzendorfu. Ambiciózní majitel věděl, že kulturní rozvoj, který městu 

piaristický řád přinese, znamená nové příjmy. Při jednání se však ukázalo, že 

zatím není možné, aby k založení koleje došlo v tak krátké době, jak si obě strany 

přejí. Jednání o povolení usídlit se v Benešově se protáhla až do roku 1680.
65

 

 Piaristům v letech 1676-1680 byly nabídnuty čtyři lokality v centru města, kde 

by bylo možné zřídit kolej. Nejstarším dochovaným plánem [4] města Benešova, 

jehož datování upřesnil J. Tywoniak z původního data kolem roku 1700
66

 na 

datum kolem roku 1680. Tento plán je značně nepřesný a v mnohém asi 

ovlivněný autorovou fantazií, přesto má nenahraditelnou vypovídající hodnotu. 

V úvahu přicházela lokalita Na Karlově, místo za radnicí, ruina obecního 

pivovaru na nároží táborské cesty s Malým náměstím a místo na rohu Velkého 

náměstí a Konopišťské cesty. V informativním náčrtu je zachycen půdorys 

klášterního areálu od závěru presbytáře až k ohradní zdi. Chrám je označen jako 

Vetus templum(starý kostel), kvadratura Hortus(zahrada), ruina proboštství Vetus 

preapositura.
67

 

Jižně od chrámu je v místě dnešní dolní zvonice zakreslena věž, označená 

Kampanile- zvonice a vedle ní Ossarium-kostnice. Kostel svatého Mikuláše tu je 

označen jako Templum Parochiale, nakreslen však v podobě zcela se lišící té 

dnešní a nejspíše i tehdejší. Je otočen kolmo k ulici Na Karlově, nemá postraní 

lodě, které pochází jednoznačně ze druhé poloviny 13.století. Kolem kostela je 

zakreslena ohradní zeď, vlevo od ulice Na Karlově je u přízemního domu nápis 

Parochia-fara, vpravo proti ní je nakreslená částečně zřícená věž, k níž směrem 

                                                 
64

 HAAS 1948, 1-13, 104-118 
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 BARTŮŠEK 1995 
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67

 TYWONIAK 1989, 5-12 
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jižním je připojen menší přístavek. Nápis u této věže, která by pravděpodobně 

mohla odpovídat dnešní zvonici bohužel není čitelný.
68

 Jediné, co by se zdálo být 

rozluštitelným je třetí slovo-„ fort.“ Je pravděpodobné, že zakreslená zřícenina  

fortifikační věže je totožná s dnešní horní zvonicí.
69

 

Tehdejší jednání  o zřízení školy nedošlo k žádnému úspěchu. Mezi 

konopišťskou vrchností a zástupci piaristického panství se znovu objevily 

neshody. Samotný výkup vybraného místa si vyžádal větší náklady než se 

piaristům zdálo dostačující. Jednání zkomplikovala i morová epidemie a korupční 

aféra hraběte  Jiřího Ludvíka.
70

 

Založit piaristickou kolej s gymnáziem se povedlo až Karlu Přehorovskému 

z Kvasejovic v roce 1703 při ústí Konopišťské ulice do náměstí.
71

 Stavba začala 

uskutečňovat v roce 1705 podle návrhu Giovanniho Battisti Alliprandiho. Kostel 

svaté Anny byl vysvěcen 1710 a kolej dokončena již v roce 1706.
72

 

Další známé vyobrazení Benešova pochází z roku 1752 od slezského malíře 

Fridricha Bernarda Wernera, který nakreslil řadu zajímavých míst v Čechách a na 

Moravě. Pohled na Benešov je kreslen od severu. Hlavní pozornost je soustředěna 

na tehdy ještě velkou zříceninu minoritského kláštera, která je umístěna v popředí 

obrazu. Vlevo můžeme vidět farní kostel svatého Mikuláše s vysokou věží, 

vpravo kostel svaté Anny s piaristickou kolejí. Na tomto obraze je chrám svatého 

Mikuláše zobrazen věrohodně, zachycuje s největší pravděpodobností dochovaný 

stav. Je zde boční severní loď, presbytář s opěráky, půlkruhová okna do hlavní 

lodi, sanktusník, před věží dosud stojící hospodářská farní budova a vedle ní 

jednopatrová fara. Vzhledem k poměrně věrnému zobrazení kostelů i fary a 

piaristické koleje lze usuzovat, že i vyobrazení věže u  kostela svatého Mikuláše 

                                                 
68

 Spojitost zvonice s údajnými bývalými věžemi kostela je dnes již vyvrácena. O tom, že kostel svatého 
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odpovídá tehdejšímu stavu. Vzhledem k dnešní podobě zvonice lze předpokládat, 

že k přestavbě došlo záhy po roce 1752.
73

 

18. století bylo pro Benešov dobou pozvolné rekonvalescence z posledních 

ztrát. Pozitivní vývoj města brzdily slezské nepokoje provázen epidemiemi a 

hladomorem. Zajímavé je, že nedošlo k barokní přestavbě kostela svatého 

Mikuláše. Centrum zájmu se v té době pravděpodobně přeneslo do středu města 

k piaristickému kostelu svaté Anny a koleji. Závěr 18. století je důležitý i 

z hlediska mé práce, protože kostel byl barokně vybavován a do Benešova se 

přesunul i cyklus ze života svatého Klimenta. 

Do kostela svatého Mikuláše se malby dostaly až po zrušení jezuitského řádu 

roku 1773, kdy je zakoupil Alois Svoboda, metropolitní kanovník pražský a 

benešovský rodák. Věnoval je kostelu svatého Mikuláše. Alois Svoboda obrazy 

původně vydražil na veřejné dražbě.
74

 

Ve spisu Antonína Podlahy jsem nalezla, že Alois Svoboda, celým jménem 

Joannes Aloisius Svoboda byl  inspector poříčského kapitulního panství a zemřel 

ve věku 63 let na vodnatellnost a byl pohřben proti kapli svatého Josefa 

v Uněticích.
75

 

Důvod, proč byly obrazy do kostela pořízeny jsem archivních pramenech 

bohužel nenašla. Patrné ovšem z pramenů je, že přímý vztah kostela k osobě 

svatého Klimenta není, tudíž obrazy v kostele plnily spíše funkci dekorativní. 
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4.Vybavení kostela svatého Mikuláše 

 

Vybavení kostela je ve své podstatě barokního rázu. Mezi významné gotické 

památky patří obraz Asumpty.
76

 [5] Vývoj tohoto ikonografického námětu, který 

zcela ovládl pozdně gotickou mariánskou typologii, je poměrně složitý. K jeho 

vzniku přispěla zejména dvě témata: Apokalyptická žena sluncem oděná a 

Korunování Panny Marie za královnu nebes. Vlastním východiskem zobrazení je 

verš Apokalypsy: „A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, 

s měsícem pod nohama a korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.“
77

 Postupem doby 

se vyhranil typ stojící Madony jako korunované Assumpty
78

, která má kolem 

hlavy nimbus, je celá obklopená paprsčitou sluneční aureolou a stojí na 

přemoženém měsíci. Pozdní gotika dovršila tento vývoj tím, že celou postavu 

orámovala květinovým věncem, symbol ráje. Takto pojatá Madona má v ruce 

jablko, i když v našem případě jablko nedrží Madona, ale Ježíšek, žezlo jako 

královna nebes a kůrů andělských.
79

 Pešina klade do osmdesátých let.
80

 

Vznik tohoto obrazu můžeme spojovat i s aktivitami majitele tehdejšího 

panství Jaroslava ze Šternberka, který zemřel roku 1495. Jaroslav ze Šternberka 

mimo jiné vybavil kostel i novým zvonem v roce 1483.
81

 Cibulka  tvrdí, že 

pozdějším barokním přídavkem byly u obrazu had a mraky, kdy zlidověl obraz 

Neposkvrněné, potírající hada-dědičný hřích.
82

 

K nejvzácnějším památkám baroka patří hlavní oltář z roku 1696. [6] Jde o typ 

rámového oltáře s ornamentem v podobě akantových rozvilin.
83

 Tento typ 

rámového akantového oltáře se v Čechách začíná objevovat koncem osmdesátých 

let 17.století, jako výraz soudobého naturalismu.
84

 

Mezi další důležité památky benešovského kostela patří kazatelna [7]  a sochy 

svatého Vojtěcha[8] a Prokopa. [9] Střední Čechy nejsou v oblasti barokního 
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78
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 GLOSOVÁ 2007, 431-453 
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 VÁŇOVÁ 1999, 36 
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 HORYNA 1973 
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 V oblasti italské se objevují první barokní retábly rámového typu již v první čtvrtině 17.století a 

navazují na realizace starší manýristické produkce. V římské tvorbě tento typ oltáře můžeme vidět 
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sochařství chudou částí, avšak blízkost Prahy a zásahy pražských mistrů brzdily 

přímo vznik místních dílen. Práce pražských sochařů a to nejen Brauna a Brokofa 

zasahovaly i na venkov.
85

 

Všeobecným názorem v literatuře i menších publikacích je, že dvě sochy na 

brankách jsou patrně práce z dílny Matyáše Bernarda Brauna, podobně jako 

kazatelna s reliéfem.
86

 Já bych se přiklonila spíše k názoru, že sochy pro děkanský 

kostel v Benešově vznikly v letech 1725-1730 úplně bez mistrova zásahu.
87

 

Pojetí soch i kazatelny jasně vychází z odkazu Matyáše Bernarda Brauna. Na 

něj ovšem reagovala právě i rodina Jelínků. Styl dílny Matyáše Bernarda Brauna 

v posledních letech jeho života razantně mění. Snažila jsem se zkoumat práce 

dílny z té doby i práce kosmonoských Jelínků a přiklonila bych se k názoru Iva 

Kořána a za autora považuji příslušníka rodiny Jelínků. Příznačná je i skutečnost, 

že dříve byly sochy z kostela svaté Anny také pro své kvality připisovány dílně 

Matyáše Bernarda Brauna, ovšem v tomto případě nám piaristická kronika 

prokázala, že autorem je Josef Jelínek.
88

 

Ústřední pamatkou pro moji práci je světecký cyklus ze života svatého 

Klimenta od barokního malíře Ignace Raaba.
89

 Tento barokní cyklus vznik v 60. 

letech 18. století a podrobněji se mu budu věnovat v dalších kapitolách  

Mezi méně významné památky patří dva postraní oltáře. Oltář svatého Jana 

Nepomuckého  v jižní boční lodi vytvořený kolem roku 1700 a oltář Nesvětějšího 

Srdce Páně z roku 1720. Oltář Panny Marie v presbytáři je  z poloviny 18. století. 
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5. Cyklus ze života svatého Klimenta 

 

K velice významným památkám kostela svatého Mikuláše patří světecký 

cyklus 23 olejových maleb ze života svatého Klimenta. 

Cyklus svatého Klimenta od Ignáce Raaba líčí nejdůležitější události, zázraky a 

skutky tohoto světce. Součástí souboru bylo i alegorické vyobrazení církve: „Církev 

hlásající radostnou zvěst do celého světa.“ 

 V hlavní lodi je v současné době umístěno 10 obrazů
90

, v presbyteriu 4 

obrazy, v chóru za varhany 2 obrazy, v severní lodi 4 obrazy a v jižní lodi 3 

obrazy,  které představují výjevy ze života svatého Klimenta. Autorem cyklu je 

malíř Ignác Raab.
91

 

Svatoklimentský cyklus pochází z 60. let 18. století a původně zdobil některou 

z chodeb klementinské koleje. Cyklus, který dnes můžeme obdivovat v kostele 

svatého Mikuláše byl původně zakázka pro jezuitskou kolej na Starém Městě 

Pražském. Obrazy na chodbách byly pravděpodobně rozmístěny k prohlížení 

z prava do leva po protějškových dvojicích v meziokenních osách.
92

 

K nejjednodušímu čtení musel být cyklus řazen chronologicky, dle událostí ve 

světcově životě. 

Všechny obrazy jsou šířkového formátu (215 cm na 200 cm). Vyjímkou jsou 

obrazy-Alegorie víry a Svatý Kliment vyučuje své žáky. Mají výškový formát 

(200cm na 158cm). Tyto dva obrazy pravděpodobně tvořily protějškový pár. 

Obrazy jsou zasazeny do jednoduchých černých rámů, pravděpodobně původních. 

Téměř u všech obrazů, kromě dvou nedávno restaurovaných se setkáváme se 

ztmavlými laky, které mění barevnost a znemožňují bližší prozkoumání. Případné 

restaurování by velice ulehčilo nahlédnutí do kompozic a prostudování jejich 

barevných tónů. Až na několik vyjímek obrazy doplňuje latinský nápis ve 

spodních polohách. Písmo je psáno v odstínech okrů, zlaté a černé. 

V literatuře se doposud setkáváme s neúplnými nebo nepravdivými soupisy 

všech obrazů z cyklu. Nazvy jsem doplnila dle překladu latinského textu nebo dle 

tématu, který zobrazují. K tomu mi z velké části pomohla i Legenda Aurea, kterou 
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se Ignác Raab  z velké části inspiroval.
93

 Obrazy jsem díky legendě  a zvolené 

kompozici seřadila chronologicky takto: 

1. Obrácení svatého Klimenta na víru svatým Pavlem 

2. Křest svatého Klimenta 

3. Svatý Kliment vykládá tajemství víry
94

 

4. Svatý Kliment zvolen papežem 

5. Svatý Kliment píše List Korintský 

6. Svatý Kliment obrátil na víru Sisinnia a jeho Manželku Theodoru 

7. Svatý Kliment před rozhodnutí obětovat bohům nebo odejít do vyhnanství. 

8. Svatý Kliment před plavbou do vyhnanství posiluje křesťany 

9. Svatý Kliment ve vyhnanství v Chersoneských lomech 

10. Svatý Kliment klečí před beránkem 

11. Na modlitbu svatého Klimenta vytryskl ze skály pramen 

12. Svatý Kliment vyučuje pohany ohromené zázrakem 

13. Svatý Kliment světí kněze 

14. Svatý Kliment vyučuje lid 

15. Pohanští kněží se dožadují smrti svatého Klimenta 

16. Svatý Kliment s kotvou přivázanou k hrdlu vhozen do moře 

17. Lidé modlící se, aby jim Bůh ukázal tělo jejich mučedníka 

18. Zázračné ustoupivši moře odkrývá kapličku s ostatky svatého Klimenta 

19. Svatý Cyril převáží ostatky svatého Klimenta do Říma, kde je mu budován 

chrám 

20. Svatý Heraklius mučedník římské církve, učitel svatého Klimenta 

21. Svatý Kliment žehná Klementinu.
95

 

Proti typickým a zřejmým motivům, které Ignác Raab pro klimentský cyklus 

zvolil jsou na druhé straně obrazy, jejichž motiv bychom bez literární předlohy a 

doprovodného latinského textu jen težko poznali. Mezi ně patří Svatý Kliment 

obrací na víru Theodoru, manželku císařova přítele Sisinnia a Svatý Kliment 

jakožto nebeským ochráncem Klementina. 
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Petra Oulíková se ve svém příspěvku o Ignáci Raabovi zmiňuje i o funkčnosti 

takových rozsáhlých cyklů, jakým byl i světecký cyklus svatého Klimenta. 

Oceňuje nejen funkci estetickou, která určitě vzbuzovala i stále vzbuzuje v lidech, 

kteří se stanou jejich diváky nesmírný obdiv. Malby plnily i další úlohu. 

Kompozice obrazů měly viditelným způsobem poukazovat na ctnosti a heroitské 

skutky řádových světců, patrona koleje, či světců. Tyto činy si mohl každý jezuita 

vizuálně prohlédnou, přemýšlet nad nimi a na základě toho pak mohly dospět 

k rozhodnutí, zda následovat skutky svých předchůdců. Petra Oulíková se tedy 

domnívá, že hlavním důvodem vzniku těchto rozsáhlých cyklů bylo „imitatio 

bonorum“- neboli napodobování  a následování dobra. Ve vztahu tehdejší doby 

obrazy tedy sloužily jako „exempla“- příklady, které měly člověka poučit.
96

 

V dokumentaci NPÚ je oceněna hodnota celého cyklu
97

 a zároveň kvalita 

jednotlivých obrazů, které jsou ikonograficky v menším zastoupení v našem 

prostředí.
98

 Obraz svatý Cyril převáží ostatky svatého Klimenta do Říma, kde je 

pro ně budován chrám byl součástí Cyrilometodějské výstavy v roce 2013.
99

  

Cyklu svatého Klimenta v literatuře nebyla věnována přílišná pozornost. 

Prvním, kdo ho zmiňuje je Norbert Vlasák a Antonín Podlaha.
100

 

 V roce 1908 píše Antonín Podlaha, že v kostele je 10 obrazů a v kolně na 

děkanství je uloženo ještě dalších 13 obrazů z tohoto cyklu. Obrazy restauroval 

akademický malíř E.Dítě.
101

 Z kroniky ani od Antonína Podlahy se bohužel 

nedozvídáme, proč byly vybrány určité obrazy a jakým způsobem byly v kostele 

uspořádány. Je ovšem jasné, že se zvolili obrazy s nejzajímavějšími scénami 

z Klimentova života. Podlaha zmiňuje jen soupis vystavených děl. Byly to: „ 

Svatý Klement svatým Pavlem na víru obrácen, Svatý Klement zvolen za 

papežem, Svatý Klement světí kněze, Svatý Klement ustanovuje v Římě sedm 
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mužů, aby zaznamenávali životy svatých mučedníků, Svatý Klement odchází do 

vyhnanství, K modlitbě svatého Klementa vytriskuje pramen ze skály, Svatý 

Klement vyučuje pohany divem tím učením Kristovu nakloněné, Svatý Klement 

klečí se sepjatýma rukama: před ním na skále zjevuje se beránek, Svatý Klement 

v oblacích žehná koleji Klementinské a Alegorická postav Víry. 

Proč byla větší polovina obrazů umístěna do nehostinných podmínek do kolny 

na děkanství  se z kronik nedozvíme. Jisté ovšem je, že se to značně podepsalo na 

jejich stav. 

Z farní kroniky se dozvídáme, že v rámci důkladných oprav kostela roku 1914, 

kdy arcivévoda František Ferdinand d´Este osobně pozval konzervátora Františka 

Jeřábka a jeho sekretáře architekta Sochora z Prahy do Benešova, aby s nimi 

projednal stav kostela. K této příležitosti arcivévoda i rozhodl, aby všechny 

obrazy s vyobrazením života svatého Klimenta byly odvezeny do malířské 

akademii v Rudolfinu.
102

  

Na podzim roku 1914, v době, kdy František Ferdinand d´Este byl již po smrti, 

se obrazy vrátily zpět po restauraci.
103

 

Motiv velkého cyklu ze života světců byl v baroku velice dobře znám a hojně 

používán. U samého začátku baroka stojí Karel Škréta a jeho svatováclavský 

cyklus. Jeho vliv můžeme spatřovat především ve zprostředkování inspirací 

italské raně barokní tvorby. Dobře čitelný je především římský carravaggismus a 

boloňská a benátská škola.
104
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5. 1. Život svatého Klimenta 

 

Pro pochopení obrazů cyklu je velice důležitá znalost života svatého Klimenta 

a pohled na jeho kult v době baroka. 

Údajů o Klimentově životě máme poměrně málo. Většina z nich má charakter 

legend, takže sestavit světcův exaktní biografický profil de facto nelze. I jeho 

podobizny jsou vesměs fiktivní. 

Ostatky svatého Klimenta se nachází v kostele svatého Klimenta v Římě. 

Přesně víme pouze tolik, že sv. Kliment I. žil v prvním století po Kristu. Rok jeho 

narození ani úmrtí neznáme. Svatý Kliment přišel na svět pravděpodobně 

uprostřed prvního století v Římě. O sociálním původu tohoto papeže můžeme 

pouze spekulovat, ale lze soudit z jeho vzdělání, že pocházel ze zámožnějších 

poměrů. Mohlo se jednat i o rodinu židovskou, což můžeme usuzovat ze znalosti 

Starého zákona. Byl jedním zprvních římských biskupů, ale již není tak jasné, zda 

sv. Kliment nastoupil ihned a přímo po sv. Petrovi, nebo až jako třetí po Linovi a 

Kletovi. Tak je ostatně uváděn i v připomínce svatých mučedníků v římském 

mešním kánonu.
105

 

Z legend se dále dozvídáme, že jednoho dne si poslechl kázání apoštola 

Barnabáše a našel, co vždy hledal. Dal se od Barnabáše pokřtít  a přivést 

k Petrovi. Ten si Klimenta cenil a jmenoval ho svým nástupcem na Petrově stolci, 

avšak po jeho smrti roku 64 se zdráhal nastoupit po velkém apoštolském knížeti, 

proto byl nejdříve zvolen Linus a Anakletus. Až roku 90/92 se Kliment podvolil 

tlaku kléru a byl zvolen římským biskupem a za vlády císaře Trajána.
106

 Jako 

římský biskup řešil záležitosti nesrovnalostí v Korintě, totiž neprávem sesazených 

tamních církevních představených.
107

 

Na počátku 2. století byl poslán do vyhnanství do Chersonesu na Krymu, kde 

musel pracovat v pověstných mramorových lomech. V lomech byl akutní 

nedostatek vody a mnozí dělníci zde umírali žízní. Když jednou svatý Kliment 

spatřil na určitém místě hrabat jehně kopytem. Kliment se rozhodl na stejném 

místě hrabat rukama, když ze země vytryskla voda. Císař dal poté Klimenta 

svrhnout do moře s kotvou na krku a novokřtěnce popravil. Apoštolové Slovanů 
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Cyril a Metoděj později roku 868 ostatky svatého Klimenta v Chersonesu našli a 

přenesli je zpět do Říma, kde byly uloženy v kostele svatého Klimenta.
108

 

Klimentovy ostatky věrozvěstové nalezli ve městě Chersonu na Krymu. Odtud 

je pak slavnostně přenesli roku 868 do Říma k papeži Hadriánovi jako vzácný dar. 

Patřičnou pozornost je proto třeba věnovat kostelu San Clemente v Římě, kde byl 

sv. Cyril pohřben. Z tohoto místa pochází slavné fresky, patrně nejstaršího 

zobrazení světců a scény předání ostatků.  Předpokládá se, že putování Cyrila a 

Metoděje s ostatky vedlo přes území dnešní Moravy. Svědectvím jsou starobylá 

zasvěcení kostelů sv. Klimentovi, která lze vysledovat na cestě přes Balkánský 

poloostrov a Panonii na Moravu, odkud se svatoklimentská úcta dále rozšiřovala. 

Kliment bývá často znázorňován v biskupském odění s tiárou a páliem. U sebe 

má často jehně, kotvu, studnu a někdy i knihu. K nejčastěji zobrazovaným 

tématům z jeho života patří zázrak pramene, svěcení na biskupa Petrem a 

mučednictví. 

 Nejstarší vyobrazení svatého Klimenta najdeme na nástěné malbě ze 4. století 

v Dolní bazilice San Clemente v Římě, Svatý Kliment je zde jako římský biskup 

v tunice s páliem. Na stejném místě můžeme spatřit i nejstarší dochovaný 

svatoklimentský cyklus z 11. století. Nejstarší  v českém prostředí je cyklus 

nástěných maleb z kostela svatého Klimenta ve Staré Boleslavi z 12.století. Do 

dnešní doby se nám zachovaly pouze tři výjevy. Svatý Kliment ve vyhnanství, 

Svatý Kliment objevuje pramen vody a Svatý Kliment svržen do vody. Tyto 

malby však nejsou odkazem na malby v bazilice San Clemente v Římě. Umělec 

se v kompozici inspiroval spíše pašijovými výjevy. Z nástěné malby z dob Karla 

IV máme i vyobrazení svatého Klimenta kostele svatého Klimenta na Levém 

Hradci.
109

 

O životě svatého Klimenta toho víme velice málo, ačkoliv pro spisovatele 

pozdější doby  nebyl neznámý. Například Irenaeus
110

(130-200) a Origen(185-

254) ho popisují jako následovníka svatého Petra a Pavla. 

Podle všech událostí byl svatý Kliment autorem Listu Korinťanům, který byl 

sepsán roku 96. Řeší v něm korintský spor o délku funkčního období presbyteria. 
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List objasňuje fungování duchovního řádu a jeho důležitost byla prokázána tím, 

že byl čten veřejně ještě v 6. století.
111

 

Svatý Kliment se stal ústřední osobou mnohých legend, které vznikaly 

především ve 4. století a jsou jasně apokryfní. Přesto jsou velice důležité pro 

pochopení nejen v případě fresek v Dolním i Horním kostele svatého Klimenta 

v Římě.
112

 

Acta popisují, jak byl Kliment za panování Trajána vyhoštěn na Krym, kde se  

mu zjevil beránek a následně byl vhozen do moře s kotvou na krku. Další často 

později znázorňovaným momentem je zázračné odhalení hrobky svatého 

Klimenta na dně moře. 

Svatý Kliment začal být uctíván jako můčedník až ve 4. století. Za působnosti 

svatého Cyrila a Metoděje se legendy o něm rozšířily.
113
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5. 2. Kult svatého Klimenta v Čechách 

 

Svatoklimentskou úctu můžeme v Čechách spatřovat už v samém počátku 

křesťanství, jelikož důležitým krokem ke křetanství bylo pokřtění knížecího 

přemyslovského páru Bořivoje a Ludmily. Vzhledem k tomu, že tato událost je 

spojená s cyrilometodějskou misií, vstupuje křesťanství do Čech se svatým 

Cyrilem a jeho myšlením. 

O radosti z nalezení svědčí i závěrečný hymnus legendy Chersonské.
114

 

Ve staroslověnské Chvalořeči nalezli svatý Cyril a Metoděj během své misie 

k Chazarům dne 30. prosince
115

 861 v Chersonu ostatky papeže Klimenta a 

přinesli je roku 863 na Velkou Moravu.
116

 

Životy Konstantina i Metoděje zmiňují tuto událost, která je velice významná 

pro jejich další život a i zrod kultu svatého Klimenta v Čechách. 

V odborné literatuře se dozvíme, že se pravosti ostatků pochybuje,
117

 přesto 

existuje mnoho řeckých i slovanských legend o nalezení ostatků svatého 

Klimenta. Tato otázka asi zůstane stále otevřená. Důležité je, že  Konstantin 

v pravost ostatků věřil. 

Podle pozdějších vyprávění víme, že Kliment byl utopen s kotvou na šíji 

v Černém moři. Později, ve 4. Století, vystavěli křesťané na údajném místě 

světcova hrobu malou kapli. V průběhu stěhování národů kapli zbořili batbaři a v 

jejich troskách nalezli Konstantin a Metoděj ostatky. 

Zájem svatého Cyrila o svatého Klimenta vznikl jistě už v jeho mládí, kdy 

pracoval v Alexandrijské knihovně. Znal jeho díla a věděl s jakou vážností jsou 

citována. Cyril toužil najít hrob tohoto světce a čteme o tom i v jeho životopise: „ 

Když pak uslyšel, že svatý Kliment leží ještě v moři, modliv se řekl: Věřím v Boha 

a naději se při svatému Klimentu, že najdu jeho ostatky a vynesu je z moře. A když 

přesvědčil arcibiskupa i se vším klérem a bohabojnými muži, vsedli do korábů a 

jeli na  to místo. A jakmile se moře velmi utišilo a oni tam dospěli, začali se 

zpěvem kopat. A tu nastala veliká vůně jako z mnoha kadidel a potom se objevily 

                                                 
114
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svaté ostatky. Vzali je s velkou poctou a slávou a všichni občané je vnesli do 

města, jak se píše v Nalezení jeho ostatků.“
118

 

Po úspěšné misii čekal soluňské bratry další úkol. Rastislav, moravský kníže 

totiž žádal císaře Michaela III. o křesťanskou misii. Jejím úkolem bylo hlubší 

zakotvení slovanského liturgického jazyka, zajména výchova kněžského dorostu. 

Přibík Pulkava z Radenína píše ve své Kronice české  o svatém Metodějovi, 

který odešel z Moravy do Čech, aby pokřtil knížete Bořivoje. S sebou měl ostatky 

svatého Klimenta, které spočívaly tři roky v kostele svatého Klimenta na 

Vyšehradě.
119

 

Ostatky byly poté přeneseny roku 867 do Říma. Toto tvrzení se dozvídáme ve 

zprávě Lva z Ostie.
120

 V Konstantinově životopise čteme: „A když  dorazil do 

Říma, vyšel mu naproti sám papež Hadrián se všemi mněšťany a nesli svíce, 

protože se dozvěděli, že přináší ostatky svatého Klimenta, mučedníka a papeže 

římského“
121

  O cestě Konstantina a Metoděje do Říma panuje mnoho dohadů. 

Jisté je, že se původně vydali na jih do Benátek odkud chtěli lidí cestovat do 

Byzance nebo opravdu plánovali cestu do Říma.
122

 Relikvie byly uloženy 

v bazilice svatého Klimenta ze 4.století. Slavnostní přenesení ostatků máme 

zachycené  na nástěnné malbě z doby po roce 885 v dolním kostele San 

Clemente.
123

 

V roce 869 zemřel v Říme i Cyril a jeho ostatky byly uloženy do kostela San 

Clemente.
124 Jeho tělo nebylo odnesno do své vlasti, jak si přál Metoděj, ani 

nebylo pochováno v chrámu svatého Petra, jak si přál papež, ale byl uložen vedle 

svého vůdce v chrámu San Clemente. 

Mnohá svatoklimentská zasvěcení prvních chrámů vypovídají o tom, že aspoň 

část relikvií mohla na Moravě zůstat. Jako příklad můžeme uvést, že jméno světce 

svatého Klimenta se objevuje i na moravském denáru knížete Břetislava I.  
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Další zmínka o tom, že část relikvií přišla i do Čech v roce 1095, kdy byla 

vložena svatoklimentská relikvie do jednoho z oltářů v klášterním kostele na 

slovanské Sázavě.
125

 

Další historická událost, která by mohla být spojena s ostatky svatého 

Klimenta je chvíle, kdy kníže Bořivoj povolá Metodějovy žáky, aby pokřtili 

kněžnu Ludmilu na Levém Hradci. Je možné, že při této příležitosti byly 

přeneseny ostatky svatého Klimenta i na Levý Hradec a tomu by nasvědčovalo i 

jeho zasvěcení svatému Klimentu.
126

 

S mnoha zasvěcením svatému Klimentu se setkáváme po celých Čechách. 

Nejstarší svatyní svatého Klimenta je právě rotunda svatého Klimenta na Levém 

Hradci. Kostel svatého Klimenta na Vyšehradě, který je zmíněn ve falzu 

zakládající listiny Vratislavovy z roku 1088. Dále i raně středověký kostel svatého 

Klimenta na Staré Boleslavy vystavěný v roce 915 knížetem Vratislavem na místě 

původní stavby založené svatým Metodějem. Mezi další tři pražské kostely 

zasvěcené svatému Klimentu patří kostel svatého Klimenta Na Poříčí a 

v Bubnech.
127

 

Zajímavá je i souvislost zasvěcení na místech, kde se vyskytovala některá z 

držav Slavníkovců a Přemyslovců. Například v Litomyšli žila tradice, že kostel 

svatého Klimenta založil při své pouti do Čech svatý Metoděj roku 983. O tom 

svědčí i zpráva v litomyšlském Direktáři.
128

 

Svatému Klimentu je také zasvěcen kostel svatého Klimenta na Lstění. 

Slavníkovská byla i Kouřim a i zde se vyskytoval kostel svatého Klimenta, který 

se stejně jako v Litomyšli nedochoval, dále také kostel v Práchni a ve vesnici 

Mury. 

Po vyhnání slovanských kněží z Moravy se úcta ke světci udžela spíše v 

odlehlejších oblastech. Století 12. a 13. se upnulo spíše ke světcům jako byli 

Jakub, Anna, Markéta a další.
129

 

Druhá vlna kultu svatého Klimenta vznikla za panování Karla IV. Souviselo to 

pravděpodobně s obnovenou úctou svatého Cyrila a Metoděje. Jak je známo, 

Karel IV. byl velkým sběratelem relikvií a není vyloučeno, že mezi mnohými 
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dalšími to byly i ty svatého Klimenta. Royt i Podlaha se domnívají, že to byla 

čelist a okovy.
130

 F. Ekert píše, že chrám sv. Víta uchovává od nejstarších dob 

vzácnou relikvii, čelist se třemi zuby sv. Klimenta a roku 1368 Karel IV. získal z 

Říma pro chrámový poklad i kus železného řetězu ze světcovy mučednické 

kotvy.
131

 

Středověký původ tedy nesou kostely svatého Klimenta v Mírovicích, Chržíně, 

Chlumčanech, Dříni, Dobřenicích. 

Po vleklé herezi a válkách, zejména třicetileté, se aktualizace slavné minulosti 

středověku stala jednou z nejpozoruhodnějších tendencí konjunktury sakrálního 

baroku v Čechách. Kliment, jehož patrocinium patří mezi nejstarší v Čechách, je i 

zároveň příkladem integrity české země s katolickým Římem.
132

  

Dědictví k uctě přijali jezuité jako ochránci papežů. Pro jezuity byla tradice 

svatého Klimenta brána jako poukaz na starobylost katoliké víry v Čechách a jako 

obrana české kulturní svébytnosti proti tlakům Habsburků. 

Nejstarším dochovaným pramenem a životopisem svatého Klimenta je 

Legenda Aurea. Jde o rozsáhlé dílo z 13.století. Originál se nezachoval, ale 

dochovaly se nám opisy ze stejného století.
133

 

Tradice je živá v Hradci Králové. Kostel byl údajně založen knížetem 

Bořivojem po návratu z Velké Moravy. Její stáří však nelze bezpečně prokázat, 

neboť byla nahrazena v letech 1714-1717 barokní kaplí. V době barokní 

svatoklimentská úcta velice vzrostla. Biskup Jan Adam Wratilav z Mitrovic v 

době moru vyhlásil světce za ochránce města proti nákaze a roku 1714 ustanovil z 

vděčnosti za odvrácení morové rány svatého Klimenta za patrona diecéze.
134

 

V kapli se nachází bohatě zdobená relikviářová skříň z roku 1747 s ostatky 

svatého Klimenta. Tento významný dar, vyzdvižených z baziliky San Clemente v 

Římě, dostal biskup Jan Josef Wratislav z Mitrovic od Klimenta XII. Dar byl 

původně uložen v novém kostele svatého Jana Nepomuckého a roku 1747 byly 

ostatky přeneseny do katedrály svatého Ducha. V roce 1788 byly nakonec ostatky 
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umístěny do kaple svatého Klimenta. Centrem úcty svatého Klimenta se stala tato 

kaple.
135

 

Svatý Kliment tak vstoupil významným způsobem do církevních dějin naší 

země a celého středoevropského prostoru, kde putovaly jeho ostatky a zanechaly 

za sebou silnou tradici svatoklimentské úcty. Pověst o založení kaple svatého 

Klimenta sahá až do dob cyrilometodějských. 
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5.3. Autor cyklu svatého Klimenta Ignac Raab 

 

Celým jménem Ignác Viktorín Raab.
136

 Toto jméno se objevuje i při křtu a 

vstupu do kláštera.
137

 Výčet archivních zpráv o Ignáci Raabovi se zdá být 

rozsáhlý, ovšem většinou se setkáváme se stručnými informacemi o mistrově 

životě a jeho díle. Tato skutečnost způsobovala v literatuře mnoho rozporuplných 

informací. Hned prvním problémem je datum narození Ignáce Raaba. 

 Raab se narodil v Nechanicích u Nového Bydžova v poddanské rodině 

místního učitele. Datum jeho narození není přesně známo, ale pokřtěn byl 5. září 

1715,
138

 což se dozvídáme v matriční knize narozených římsko katolického 

farního úřadu v Nechanicích.
139

 Autoři často považují toto datum za den jeho 

narození. Úmrtí Ignáce Raaba 2. února 1787 zaznamenává velehradská matrice 

zemřelých.
140

 Dle kroniky zemřel Raab přirozenou smrtí ve věku 74 let.
141

 

Ovšem, podle této zprávy by Raabovi mělo být 72 let, tudíž údaj zapisovatele 

Weselého bude zřejmě nepřesný. Datum umrtí 21.1. 1787 uvádí Dlabacz a jeho 

názor se přebírá v mnozí další autoři.
142

 Schenková a Dědková tvrdí, že Ignác 

Viktorín Raab zemřel přirozenou smrtí 2.února 1787 ve věku 74 let.
143

 

Dlabacz
144

, který se o sepsání Raabovy biografie pokusil jako první uvádí, že 

Raab projevoval umělecké nadání už od útlého věku.
145

 Jméno Ignác Franc Raab  

a podrobný výčet jeho děl uvádí Prokop Thoman.
146

  

Vyučil se u jičínského malíře Jana Jiřího Majora, který byl žákem P. 

Brandla.
147

 K Majorovi Raab nastoupil nejpozději roku 1730.
148

 Dědková určuje 

konec Raabovi výuky mezi lety 1736-1737.
149

 Následující období až do jeho 
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nástupu do jezuitského noviciátu je problematické, protože nemáme žádnou 

bezpečně datovanou malbu, která by nám vysvětlila počáteční inspirační zdroje. 

Tento problém by nám možná vyřešil ztracený obraz Kristus v Betanii z roku 

1738, o které se zmiňuje Thiem-Becker ve svém lexikonu.
150

  

Podle Würzbacha se Raabovi dostávalo mnoho zakázek již jako žákovi a 

podílel se i na Majorových zakázkách, které mu zasahovaly do studia. To dle 

Wurzbacha bylo na úkor kvality.
151

 Během učení si osvojil techniku a zářivou 

barevnost a líbivost obrazu.  

Kvalita byla také ovlivněna díky možné Raabově pozdější dílně, do které patřil 

například Jan Nepomuk Steiner a Josef Kramolín.
152

 

V letech 1737-1738 na krátkou dobu pobýval v Praze. Začátek jeho tvorby 

tudíž můžeme datovat až  od 3. listopadu 1744, kdy vstoupil do jezuitského 

noviciátu v Brně.
153

 To byl velký zlom v jeho malířské kariéře, protože od té 

chvíle získával objednávky z celých Čech, Moravy a Slezka.
154

 Po dvouletém 

noviciátu začal působit v Klatovech odkud i pochází obraz smrt svatého Josefa. 

Typická pro tento obraz je větší míra abstrakce a manýristické protažení postav.
155

 

Umělci byli do řádu pravděpodobně běžně přijímáni, neboť mniši potřebovali 

uměním působit na věřící. O skutečném důvodu vstupu Raaba ovšem jistě nic 

nevíme.
156

 

Schenková se domnívá, že po vstupu do jezuitského řádu byl Raab vyslán na 

studium do Říma,
157

 ovšem tato informace nikde není archivně doložená. 

V řádu si vážili jeho práce, dokonce mu byla pořízena sbírka rytin a 

uměleckých předmětů, jimiž se mohl inspirovat.
158

 O tom, že Ignác Raab měl 

rozsáhlou sbírku rytin a uměleckých předmětů, které mu k inspiraci pořídili 
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jezuité se zmiňuje Ignác Chambréz. Ten podle všeho vycházel ze svědectví 

součastníků.
159

 

Marie Schenková malířovo dílo klasicky rozčlenila na tři fáze. Rané období 

datuje do čtyřicátých let 18. století s převaţujícími brandlovsko- liškovskými 

tendencemi. Vrcholné období do padesátých a šedesátých let 18. století se 

zdůrazněním obohacení o guardiovské vlivy. Jako pozdní období podává dobu od 

šedesátých let do malířovy smrti r. 1787, zahrnující velehradské období.
160

 

Mezi důležité prameny můžeme zařadit evidenční výkazy a soupisy vydávané 

každý rok provincií Tovaryšstva Ježíšova od roku 1710 do 1773.
161

 

Ve své práci nebudu uvádět jednotlivé obrazy z početného souboru Raabových 

děl pokud přímo nevedou k cyklu svatého Klimenta v Benešově, proto aspoň 

představím místa, kde působil. 

Uveden je v řádových kolejích v Uherském Brodě. Od roku 1750 v  Uherském 

Hradišti, kde tvoří například obraz svaté Ludmily pro kostel v Domaníně. Od 8. 

září je v Olomouci, kde vytvořil obrazy Nesvětější Trojice ve Fulneku. Po 

krátkém pobytu  Jihlavě
162

 se dostává opět do Olomouce a pak na delší dobu 

z Moravy do Čech. V letech 1754-1756 byl členem stavební huti v Kutné Hoře. 

Po pobytu v Kutné Hoře je povolán do Hradce Králové, kde vytvořil cyklus ze 

života svatého Aloise. 

 O rok později letech 1758-1769 se usazuje v pražském Klementinu, kdy 

ovšem vyjížděl za prací do České Lípy, Jihlavy a Litomyšle. V análech 

klementinské koleje najdeme zprávy o vzniku velkého počtu obrazů pro 

jezuitskou kolej.  

Svatoklimentský cyklus pochází tedy z 60. let 18. století a původně zdobil 

některou z chodeb klementinské koleje. 

Raabův pobyt v Klementinu přinesl i světecký cyklus, který je dnes velice 

významnou součástí kostela svatého Mikuláše v Benešově.
163

 Tento cyklus 

představoval život patrona celého staroměstského komplexu, tím byl svatý 

Kliment. Prameny se přímo o  nezmiňují o existenci dílny spojené se jménem 
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Ignáce Raaba. Uveden je ovšem pomocník, Josef Kramolín, který se objevuje 

v katalogu sedm let od roku 1763. Vzhledem k počtu děl vzniklých v tomto 

období však přítomnost dílny je více než pravděpodobná. 

Jeho dílna mohla vzniknout během pobytu v pražském Klementinu, neboť zde 

strávil nejdelší období svého života v letech 1758-69 a v roce 1771. Dalším 

důvodem je, že Raab tvoři i mimo klementinskou kolej, což je archivně doloženo. 

Je to například devět obrazů Nanebevzetí Panny Marie pro kostel v Hradci 

Králové z let 1765-66 a další. 

U těchto dílenských prací byl Raab pravděpodobně tvůrcem kompozic, dělal 

náčrty, dohlížel na kvalitu jejich provedení. Určitě existovaly práce, které si 

vyhrazoval pouze pro svůj štětec. Obrazy na chodbách byly pravděpodobně 

rozmístěny k prohlížení z prava do leva po dvojicích v meziokenních osách.
164

 

V letech 1770-1771 tvořil velké a početné cykly ze životů hlavních jezuitských 

světců pro novoměstský řádový dům svatého Ignáce a několik obrazových cyklů 

pro pražské Alžbětinky. Ikonograficky navázal na Schmidtův
165

 soubor 

nástěnných maleb ze života svatého Ignáce a Františka Xaverského nacházející se 

v chodbách do Křížovnické ulice.
166

 V letech 1772-1773 se vyskytuje v opavské 

koleji. 

 V roce 1773 došlo ke zrušení jezuitského řádu,
167

 v té době pracoval Raab 

v Brně pro premonstráty a v roce 1774 se tudíž přidává k cisterciákům na 

Velehrad, odkud dodává obrazy i pro jiné kláštery, například do Oseka. V tomto 

období se jeho umění stalo velice obdivovaným. 

Rok 1773 se pro něj stal zlomovým hlavně s hlediska objednavatelů a tím byla 

spojená i témata, které tvořil. Změnu čteme i v jeho tvorbě, která částečně ztratila 

ze své nadlehčenosti a bezprostřednosti. 

Během třináctiletého velehradského pobytu vznikla, co do počtu děl, druhá 

největší část Raabova díla a to nejen pro Velehrad, ale i pro okolní farnosti.
168

 Na 

rozdíl od klementinského období mu chybí svěžest a invence. 

                                                 
164

 NEVÍMOVÁ 2001, 75 
165

 Jezuitský malíř narozený roku 1610,  který cestoval po Italii, Německu a Prusku. 
166

 NEVÍMOVÁ 2001, 3-10 
167

 V době, kdy byl klementinský klášter zrušen byly Raabovi obrazy prodány za velice nízké ceny a bez 

určení autorství při aukci konané 1785, na druhou stranu se touto cestou dostalo několik jeho obrazů do 

Sankt Petěrburku. 
168

 Bolatice, Maršíkov, Příbor, Bílá voda, Přítluky a tak dále. 



37 

 

Důležitým pramenem je dopis faráře Bartoloměje Konráda Weselého Janu 

Petrovi Cerronimu z roku 1800, kde autor připomíná Raabovu grafickou sbírku. 

Větší počet listů, převážně rytin podle Petera Paula Rubense, v posledních letech 

života prodal jednomu vídeňskému obchodníkovi. Další věnoval několika tamním 

úředníkům. Zbývající rytiny daroval velehradskému kostelu, ty však byly 

rozprodávány.
169

 

Hodnocení Raabova díla nalézáme v lexikonu Georga Kaspara Naglera, který 

o jeho obrazech píše, že dojímají lidské oko díky své barevnosti.
170

 

Dalším, kdo hodnotí Raaba jako autora nevšedního nadání s dekoratérskou 

obratností je Ottův slovník naučný
171

 z roku 1904, který obhajuje Raaba proti 

těm, co považovali jeho malby za nevkusné. Autor slovníku také předpokládá, že 

vzhledem k množství Raabových děl můžeme předpokládat výskyt dílny.
172

 

O Ignáci Raabovi se vyjadřuje i Pavel Preiss: „Nejvíce jsme dlužni Raabovi, 

který v nejlepších obrazech z oné záplavy, kterou vydala jím vedená jezuitská 

obrazová manufaktura, sledoval vlastní cestou určité slohové paralely s 

vývojovými etapami v sousedních „radikálně“ rokokových oblastech. Skutečně 

trvalý vztah k Vídni však u Raaba rozhodně není, nanejvýš snad počáteční impuls, 

který pak byl rozemílán dílnou do stovek pláten.“
173

 

I Ivo Krsek se o tvorbě Ignáce Raaba vyjadřuje slovy: „Raabova nadměrná 

plodnost nepochybně také podporovaná dílenskou činností, vedla k mělkosti a 

plytkosti. Rozhodla však podstatnou měrou o rokokovém ladění hlavních 

jezuitských kostelů v Čechách s malostranským sv. Mikulášem a novoměstským 

sv. Ignácem v čele. Některé Raabovy obrazy komorního formátu a osobitějšího 

autorského přístupu, zvláště ty, v nichž působivě rozvinul krajinnou složku a 

drobnopisný komparz v pozadí, patří k nejryzejším projevům domácí větve 

českého rokoka.“
174

 

Vychodil o Raabovi píše: „Byl to muž velmi jarého a veselého ducha a práce 

hravě mu šla od ruky, tak že při malování  dostál-li návštěvu, rád laškoval, ale 

štětec v ruce jeho jen se kmital.“
175
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Jezuité se za své působnosti soustřeďovali nejen na zakládání kostelů a kaplí, 

ale i samotné výzdobě interiérů. Celkovou výbavu utvářeli podle finančních 

možností a svého estetického cítění. Pořízení rozsáhlých obrazových cyklů do 

kolejních chodeb vždy znamenalo, nalézt správného umělce a na samotném řádu, 

který za obrazy musel zaplatit ze svých zdrojů, nebo díky štědrosti mecenášů. 

Nejjednodušším a nejvýhodnějším způsobem bylo zaměstnat malíře z vlastních 

řad.
176

 

 Inspirací pro jednotlivé scény, které jezuitští malíři používali byla jednak 

dobová literatura, ale i grafiky. V Klementinu se v té době určitě vyskytovaly 

spisy o životě Tovaryšstva Ježíšova. Bohužel tvorba Ignáce Raaba byla 

zmapována především v oblasti Slezska jihovýchodní a severní Moravy, kde 

malíř působil v době fungování Tovaryšstva Ježíšova, ale i po jeho zrušení.
177

 

O působnosti Ignáce Raaba v Praze a Benešově se zabývala Jana Kerschová ve 

své diplomové práci. Příspěvek k dílu Ignáce Raaba, dílo Ignáce Raaba v 

okresech Kutná Hora, Praha – východ, Praha – západ, Benešov z roku 1972.
178

 

Plátny v pražské novoměstské koleji se zabýval Petr Svojanovský ve své 

diplomové práci z roku 1998 s názvem Obrazové cykly ze života jezuitských 

světců z pražské novoměstské koleje od Ignáce Raaba.
179

 

Určit inspirační zdroje, ze kterých Ignác Raab čerpal, je velice komplikované, 

neboť často střídal svá působiště. Jelikož se vyučil u Brandlova pokračovatele 

Jana Jiřího Majora v Jičíně, a poté delší dobu pobýval v Praze,  důvěrně poznal 

české barokní malířství současníků i předchozích vrstev. Přestože v Raabově 

tvorbě můžeme vysledovat určité slohové paralely s vývojovými etapami v 

sousedních  rokokových oblastech, nebyla u něj prokázána trvalá návaznost na 

vídeňské malířství.
180

 Již během studií u Majora, dospěl Raab ke svému vlastnímu 

výrazovému projevu, v kterém tvořil po zbytek života. 

U cyklu svatého Klimenta můžeme pozorovat různé tendence Raabova 

proměnlivého stylu. Jedná se o světelnou stránku, neboť některá plátna prostupuje 

luministická zářivost barev, zatímco jiná jsou zahalena do temnosvitného 

prostředí. Vedle výjevů s jednoduchou kompozicí zde nalezneme scény s bohatou 
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figurální složkou, žánrové výjevy se pak střídají s příběhy zasazenými do ireálné 

nadpozemské sféry.  S tím se setkáváme i u ostatních světeckých cyklu. Například 

ze života Panny Marie z Opavy. 

Kompozice obrazů je proti mnohým předchozím dílům složitější a také 

figurální kompozice je bohatší. Úryvky z Nového zákona vysvětlují latinské 

glosy, které mají usnadnit pochopení jednotlivých obrazů.
181

 Z typických rysů, je 

typologie obličejů, které jsou vždy oválné, s výrazným rovným špičatým nosem a 

s tmavýma, pichlavýma očima. Klasické je pro Raaba také odění. Andělské figury 

jsou zahaleny pouze ve vlajících rouškách, církevní hodnostáři a řeholníci jsou 

oděni do liturgických a řádových rouch a ostatní postavy nosí tuniky šedých a 

hnědých barev. 

Na některých obrazech z benešovského cyklu je znatelný malířův posun, který 

se projevil hlavně v sedmdesátých letech, kdy začal malíř stále více začleňovat do 

svých výjevů krajinnou složku a žánrové scény. V tomto období se na některých 

plátnech stává krajina dokonce dominantním prvkem.
182

 

Ve výjevech ze života světců je Raabově stylu obzvlášť podobná tvorba Jana 

Jiřího Heinsche(1647-1712), který byl rovněž jezuitským malířem. Tudíž musel 

mít Raab k Heinschově tvorbě dobrý přístup. Souvisí nejen objednavateli, ale i 

názorovou shodou v lyrickém realismu jeho tvorby. Některé figury jezuitských 

světců jsou přejaty Raabem takřka doslovně. Biskupové mívají vousatou širokou 

tvář ušlechtilých rysů a tváře mladých světců bývají jemné a zženštilé.
183

 

Obzvlášť v případě cyklů se u obou autorů můžeme setkat s s nápisy. U Heinsche 

často ukazují puti na na kartuše s nápisy a u Rába se nápisy směřují spíše do 

spodních částí obrazů a jsou zakonponovány do architektury či pozadí. 

Václav Vavřinec Reiner(1689-1743) je dalším z umělců mohl svou tvorbou 

Raaba také ovlivnit, hlavně situováním světců do nebeské sféry na vznášejících se 

oblacích nad krajinou. To můžeme vidět u obrazu svatý Kliment žehná 

Klementinské koleji.
184

 

V 60. letech se u Raaba začíná projevovat krajinomalba. Inspiraci mohl nabrat u 

Vaclava Vavřince Reinera. Pojetí vegetace, otevřených pohledů do krajiny rovněž 

můžeme vidět u Norberta Grunda, z kterého Raab pravděpodobně  v tomto 
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vrcholném období své tvorby vycházel. Kromě krajinomalby u Raaba nechybí ani 

žánrové výjevy a to i v případě světeckého cyklu. Inspiraci mohl Raab vzít od 

Norbeta Grunda. Spojitost vidíme například v jeho zátiších adekorativních 

přemětech, jako jsou vázy a draperie. Zajímavé je s jakou oblibou Ignác Raab 

zasazoval světce do takového prostředí.
185

 

Inspiraci škrétovským realismem můžeme spatřit především u postav 

v tenebristickém ladění. Významným Škrétovým cyklem byl pašijový, kde můžeme 

vidět prvky rembrantovského rokoka, které přejímal i Ignác Raab.
186

 

Mezi malíře, kteří mu mohli stát inspirací můžeme zařadit i Johanna Hiebla. 

Johann Hiebl patří mezi jedny z řady umělců cizího původu, kteří se v Čechách 

usadili a významně zasáhli do vývoje barokního umění na našem území. Tohoto o 

generaci staršího malíře s Raabem spojuje práce pro Tovaršstvo Ježíšovo. Jezuité ho 

velice oceňovali, protože jako malíř  fresek prošel školením v benátkách u Andrea 

Pozzy. Důležitý je i fakt, že mezi jeho první důležité zakázky patří fresky pro kostel 

svatého Klimenta v Praze v letech 1714-1715, díky kterým navázal dlouholetou 

úzkou spolupráci s jezuity.
187

 Hieblovi fresky se ve svém vzniku staly velmi 

obdivovány. Jednotlivé scény Hieblova cyklu budu porovnávát  v rozboru obrazů 

Ignáce Raaba. 

Kromě tendencí českého prostředí musíme ohledně Raabovi tvorby sledovat i 

prostředí moravské, kde lyrizující tvorba Johanna Cimbala mohla přispět k rozvoji 

Ignáce Raaba. 

Možná právě moravské prostředí má za následek rokokový naivismus.
188

 

Cyklus svatého Klimenta pochází pravděpoodobně z 60. let, kdy je v Raabově 

tvorbě znatelná kvalitativní změna. Projevuje se to odlehčením postojů postav, kdy 

můžeme anděly spatřit až v baletních pózách. Kompozice jsou prosvětlené světlem a 

mezi postavami probíhá jasně viditelné dialogy. Postavy spatřujeme v podvečerním 

ladění, kdy poslední paprsky světla prostupují krajinou. Tento styl jasně promlouvá 

o vlivu soudobé benátské a francouzské malby. Toto poučení přinesli do českého 

prostředí umělci školení v cizině, ovšem není archivně podloženo, zda takovým 

školením prošel i samotný Ignác Raab. Základem pro vývoj rokokové malby vznikl 

u tvorby Sebastiana a Marka Ricciho. Raab se inspiroval nejen od nich, ale 

                                                 
185

 SCHENKOVÁ 1974, 150 
186

 SVOJANOVSKÝ 1998, 13 
187

 FRONEK 2007, 6-46 
188

 SLAVÍČEK 1979 



41 

 

především z generace jejich následovníků jako byli Antonio Canaletto, Giovanni 

Baptista Tiepolo, Antonio Pellegrini a další. Raab čerpal z jejich capriccií a vedut. 
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5.4. Jednotlivé scény cyklu svatého Klimenta 

 

Obrazy jsou v kostele čatečně uspořádány dle událostí v Klimentově životě. 

Jde především o instalaci 10 obrazů v hlavní lodi, kam byly vybrány nejdůležitější 

scény z Klimentova života a seřazeny chronologicky. Zbylých 13 obrazů už spolu 

chronologicky nesouvisí a jsou umístěny v presbytáři, na kůru, v severní a boční 

lodi. 

Dále bych chtěla uvést jednotlivé obrazy, jejich,  latinské texty  a srovnání 

s literární předlohou Legendy Aurea.
189

  

Při tvorbě postavy světce a výjevů z jeho života se Raab mohl inspirovat i rytinou 

z roku 1682. Rytina zobrazuje Apozeózu svatého Klimenta jako patrona 

královehradecké diecéze a biskupa Jana Františka Kryštofa. [10] Autorem je známý 

augšpurský rytec Philipp Kilian. Tato rytina připomíná počátek českého křesťanství 

podle Hájkovy kroniky a vyzdvyhuje význam královehradecké kaple svatého 

Klimenta.
190

 

Další rytina, která se mi podařilo dohledat, je dílo Bartholomea Kiliana podle 

Jana Jiřího Heische z roku 1684. Její název je Univerzitní teze Kristiána Aloise 

Rotha
191

- Svatý Kliment.[11] Rytina reprezentuje skupinu Heischem navržených 

tezí, jejíž jednoduché, monumentální kompozice působí jako oltářní obrazy. Papež 

se s žehnajícím gestem obrací k divákovi. Andělé kolem něj nesou papežské 

insignie a v popředí podpírají dva andílci kotvu. Na této rytině svatý Kliment a jeho 

pramen v pozadí představuje jezuitskou univerzitu jako sídlo věd a poznání.
192

 

Pro nejucelenější představu budu obrazy třídit podle jejich uspořádání v kostele. 

Presbytář: 

V presbytáři se setkáváme se čtyřmi obrazy. Při severní zdi za vchodem do staré 

sakristie jsou dva obrazy. V nižší pozici je to svatý Klement obrátil na víru Kristiána 
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Sisinnia a jeho Manželku Theodoru, nad ním je obraz svatý Kliment žehná 

Klementinské koleji.  

Svatý Klement obrátil na víru Kristiána Sisinnia a jeho Manželku 

Theodoru. „SISINNIUM HUIUSQUE CONJUGEM THEODORAM AD FIDEM 

CHRISTI CON VERTIT.“
193

 [12] 

Obraz vypráví jeden z příběhů z Klimentova života. V Legendě Aurea se píše: 

„Kliment obrátil na víru Theodoru, manželku císařova přítele Sissinnia a ta slíbila, 

že bude zachovávat cudnost. Sissinnius hnán žárlivostí tajně vstoupil do kostela za 

svou manželkou, aby viděl, proč tam tak často chodí. Svatý Kliment se zrovna 

modlil a lid mu odpovídal. Tu Sissinnius zcela ztratil zrak a sluch a řekl svým 

sluhům: Rychle mě vezměte a odveďte mě ven. Sluhové s ním chodili po celém 

kostele, ale nebyli schopní přijít ke dveřím. Když Theodora viděla, jak bloudí, 

nejdřív se jim vyhnula, protože si myslela, že by ji její muž mohl poznat. Pote se 

zeptala sluhů, co to znamená a on ji řekli, náš pán ohluchl a oslepl, když chtěl vidět 

a slyšet, co není dovoleno. Tu se začala modlit a prosit, aby její muž mohl odtud 

odejít a po modlitbě řekla sluhům: Jen jděte a doveďte svého pána domů. Na 

Theodořiny prosby Kliment přišel k Sissinniovi a když se za něho pomodlil, tak 

znovu slyšel a viděl. V domnění, že je šálen čarodějným uměním, nařídil svým 

sluhům, aby Klimenta zadrželi. Sluhové však svazovali sloupy a kameny, které tam 

ležely a myslili si, že odvlékají Klimenta. Kliment řekl Sissinniovi, protože říkáš, že 

kameny jsou bozi, zasloužil sis vléci kameny. Sissinnius si však myslel, že je 

Klement opravdu spoután a řekl: Dám tě zabít. Když Kliment odešel, prosil 

Theodoru, aby se za svého manžela modlila dokud nepřijde  Pán. Theodoře se zjevil 

apoštol Petr a řekl jí: Tvou zásluhou bude tvůj muž spasen, aby se naplnilo, co řekl 

můj bratr Pavel: Bude spasen muž nevěřící zásluhou své věřící manželky. Sissinnius 

si hned nechal zavolat Klimenta, který ho vzdělal ve víře pokřtil ho společně se 

třemi sty třinácti lidmi z jeho domu. Zásluhou Sissinnia uvěřilo v Krista mnoho 

lidí.“
194

  

Obraz pravděpodobně znázorňuje poslední chvíli příběhu o Sissinniovi, kdy ho 

svatý Kliment vzdělává ve víře. Na obraze vidíme Klimenta, který Sissinniovi 

ukazuje malý krucifix. Sissinnius se na něj zbožně dívá a na levé straně v prvním 
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 Nápis měl velice špatně čitelná slova na pravé straně. K určení latinské věty mi velice pomohla 

pořízená fotografie, kterou jsem k identifikaci přiblížila. 
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plánu klečí Theodora, která svým gestem neskrývá udivení. Ve třetím plánu vidíme 

sluhy, kteří zvědavě přihlíží celé situaci. Postava úplně na pravo v zadu vystupuje a 

odkrývá levou rukou zelený závěs. Téma postavy odkrývající závěs můžeme vidět i 

u Rembranta například v jeho obraze Danae zroku 1636. [13] Podobná je i postava 

muže schovávajícího se za závěsem. Oba dva mají na hlavě baret a jsou v podobně 

předkloněné pozici. 

Hlavní světlo jakoby vycházelo přímo z kříže, který drží Sisinnius v ruce. 

Téma tohoto obrazu můžeme nalést i na fresce z kostela St. Clemente v Římě 

z 11. století. [14] Freska ovšem znázorňuje události předcházející té, kterou můžeme 

vidět na obraze od Ignáce Raaba. První část fresky představuje okamžik, kdy prefekt 

dává příkazy k zatčení Klimenta, poté co uvidí zájem jeho ženy o jeho víru. 

Následně však Sissinius oslepne a ohluchne. Spodní část fresky ukazuje chvíli, kdy 

Sissinius přikáže svým třem sluhům Albertelovi, Cosmarimu a Carvoucelle, aby 

Klimenta spoutali a oni místo něj spoutají sloupy. Tyto fresky však byly však spolu 

s kostelem zasypány až do roku 1857.
195

 Kdybychom chtěli uvažovat nad případnou 

cestou Ignáce Raaba do Říma je jasné, že se s freskami setkat nemohl. 

Jde o poměrně výjímečné téma nemající v našem prostředí ranější příklad, proto 

Raab musel vycházet z Legendy Aurea. 

I na fotografii je možné si povšimnout stavu tohoto obrazu, který je značně 

pokryt ztmavlými laky, je krakelovaný a v horní pozici se plátno prověšuje. Jeho 

stav nutně volá po restauraci, která by nám odhalila další skryté detaily tohoto 

obrazu. 

Druhým obrazem při severní straně presbytáře je: Svatý Kliment žehná 

klementinské koleji: „CUSTODI DOMUM ISTAM ET OMNES HABITANTES IN 

EA“(OCHRAŇUJE STAVBU A JEJÍ OBYVATELE) [15] 

Téma tohoto obrazu bychom těžko hledali v Legendě Aurea, ale spojitost má 

spíše s českou historii a příchodem jezuitů, kteří se usadili při kostele svatého 

Klimenta, kde vystavěli rozsáhlý areál v letech 1655-1726.
196

 

Na obraze vidíme svatého Klimenta, který z oblaků žehná stavbě Klementina a 

osobě stojící v levém dolním rohu. Pojetím kompozice autor dokázal propojit 

setkání světa nadpřirozeného a materiálního. Obě strany od sebe vymezil 

diagonálou, která procházi skrze gesta rukou obou hlavních postav. Postava v rohu 
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má na krku jasný znak Tovaryšstva Ježíšova. V předním plánu je veliká kotva a 

mezi další atributy, které si Kliment nese na oblacích je papežská tiára, kniha a kříž. 

Svatý Kliment je prozářen jasnými teplými barvami,  zatímco jezuita v levém 

spodním rohu je zahalen do temnějších, chladnějších barev. I to je poukaz na 

kontrast světa pozemského a nebeského, který Ignác Raab velice často používal. 

Kolem postavy svatého Klimeta je několik hlaviček drobných andělů 

vznášejících se v oparu mraků. Andílci vnášejí do scény pohyb a hravost. 

Gesto rukou jezuitské postavy v černé klérice je velice podobně zpracované 

v jiném obraze stejného autora a tím je: „Svatému Ignáci se objevuje Nejsvětější 

Trojice z Bohosudova.“ [16] 

Pro použití tohoto gesta rukou mohl Ignác Raab načerpat inspiraci u jezuitského 

malíře Jana Jiřího Heinsche a jeho obraze Svatý František Borgiáš z 80. let 

17.století. [17] 

Raab rád  a opakovaně pracuje s průhledy přes mraky do vzdáleného pohledu. 

V našem případě je to architektonická veduta, kterou nemůže být nic jiného než 

samotná stavba Klementina, které můžeme najít v dalších případech z jeho tvorby. 

Dalším příkladem od Jana Jiřího Heinsche je i již zmiňovaný mědiryt svatého 

Klimeta,
197

 který dle Heinsche vytvořil Bartolomeus Kilian roku 1648. Raab také do 

pravého dolního rohu umisťuje dva andělíčky nesoucí kotvu. V nebeské sféře se 

pohybují papežské insignie stejně jako u Heinsche. 

Kompozice tohoto obrazu je téměř identickáná s malbou, která se vyskytla 

v dražbě vídeňského Dorothea v roce 2007.
198

 [18] Obraz je olej na mědi a za autora 

byl uveden španělský mistr 18. století. Na tomto obraze je ovšem loď jako symbol 

vyhnanství a jeho atribut kotva. Vzhledem k mnohým podobnostem v kompozici, 

barevnosti a i pojetí figur je více než pravděpodobné, že se jedná o dílo Ignáce 

Raaba. Unikátní v jeho tvorbě by ovšem byla použitá technika oleje na mědi. 

V případě, že by se v tomto případě jednalo o obraz Ignáce Raaba je možné, že se 

tam malý obraz dostal během prodeje jeho sbírky do Vídně po zrušení jezuitského 

řádu.  

V souvislosti s Klementinem můžeme vidět svatého Klimenta i na freskách 

v kostele svatého Klimenta v Praze. [19] Autor fresek Jan Hiebel, švábský umělec, 

který svojí první zakázkou z let 1714-1715 v Čechách pro kostel svatého Klimenta 
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získal velké renomé a navázal na úzské vztahy s jezuity.
199

 Vzhledem k důležitosti 

těchto fresek je pravděpodobné, že při svém pobytu v Klementinu přišel Ignác Raab 

do kontaktu s těmito freskami. 

Přesto Raab pojal scénu poněkud jinak. Na freskách z kostela svatého Klimenta 

vidíme jak dole andělé roztahují svitek s vedutou Klementina. Uprostřed nebeské 

sféry v oblacích dominuje Salvator mundi. Vpravo nesou andělé temný kumulus, z 

jehož vrcholku žehná sv. Kliment řádovému domu. Po jeho pravici je sv. Heraklius 

spolupatron chrámu s gestem oranta. K dostavbě Klementina namaloval Jan Hiebel 

v 30. letech 18.století jeho vyobrazení. [20]  V nebeské sféře můžeme vidět patrona 

Klementina svatého Klimenta. Z těchto ukázek se Raab mohl inspirovat v pojetí 

Klementina pro svůj obraz. Z pohledu od nábřeží vidíme pohled na kostel svatého 

Salvátora s Bendlovými sochami v průčelí. 

Tento obraz hodnotím jako jednu z nejzdařilejších z celého cyklu. 

 

Při jižní stěně můžeme ve spodní části vidět obraz Svatý Heraklius mučedník  

římské církve, učitel svatého Klimenta: „S. HERACLIUS M. ET LECTOR S. 

CLEMENTIS CUICUS SS. OSSA IN EIUSDEM S. PONTIFICERE OLDE 

RELIGIOSE COLUNTUR“ [21] 

Text obrazu najdeme v levé spodní části. Napsaný je na kvádru kamene a je 

iluzivně odstupněn. Text tohoto obrazu mi nejdříve nedával příliš spojitost 

s životem svatého Klimenta. Ten na obraze klečí, s hlavou vzhůru se modlí a vedle 

sebe má knihu a kříž. Později jsem ovšem našla rukopis, který by mohl mít spojitost 

s vyobrazeným tématem. Rukopis vznikl v jezuitské koleji u svatého Klimenta 

v letech 1699-1714, kde se píše:“ Svatý Heraclius mučedník římské církve, clericus 

a čtenář, trpěv v Římě sedmého dne února pod konšely Ursem a Polemiem, 

pochován jest na hřbitově Kalistovém s nádobkou skleněnou plnou předrahou krví 

jeho mučednickou. A když tu pořád téměř čtrnácte set let v Pánu odpočíval, odtud 

léta 1706 jsa vyzdvižen pro kostel svatého Klimenta koleje Tovaryšstva Ježíšova na 

Staré město pražské téhož roku ctihodnému knězi Ferdinandovi Waldhauserovi od 

nejvyššího biskupa Klimenta XI. Milostivě darován jest a dnes, dvacátého totiž máje 

léta 1708 do dotčeného kostela s slavným průvodem se vnáší a všeobecné 

křesťanské pobožnosti k příslušné poctivosti vystavuje.“
200
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Dle této zprávy v roce 1708 jezuité uspořádali slavnost, při níž byly ostatky 

světce uloženy v klementinském areálu. Při této příležitosti vznikl mědiryt ve 

stylu mosteckých plastik.[22] Toto zachytil Baltazar van Westerhaut. Dnes ji 

můžeme vidět uloženou v archivu Královské kanonie premonstrátů na Strahově. 

Světcova ideální podoba v tomto grafickém listu byla nepochybně předlohou i  

Hiebelově fresce z kostela svatého Klimenta v Praze. 15. Září 1715 byly ostatky 

sv. Heraklia slavnostně uloženy v dokončeném svatoklimentském chrámu.
201

 

V hagiografické literatuře se postavě svatého Heraklia mnoho nedozvíme. Po 

delším pátrání za pomocí několika informací z archivně doloženého textu o 

přenesení ostatku se mi povedlo zjistit, že jde pravděpodobně o svatého Heraklia, 

který zemřel 2. února 338. Nevíme u něm o mnoho víc informací než vypovídá 

jeho náhrobek, který podrobně studoval Artur Hermes Gordon.
202

 [23] Píše se na 

něm, že Heraklius, učitel římanů, zemřel ve věku pohých 19 let. Tím by se 

vysvětlovalo, proč je na barokní rytině tak mladého věku. 

Pokud se ovšem zaměříme přímo na obraz Ignáce Raaba vidíme papeže 

Klimenta, který se modlí uprostřed polozbořené kruhové stavby. V druhém plánu 

za ním se pomocí lehkých a prosvětlených tahů štětce odehrává brutální zabíjení a 

popravy velkého množství lidí. Všechny tyto spojitosti mě vedou k názoru, že zde 

autor líčí události spojené s dobou kdy žil i svatý Heráklius. Doby, kdy probíhali 

cílené popravy křesťanů. Nejčastěji se tak stávalo v amfiteatrech.
203

 Symbolem 

mučednické smrti se tehdy stalo Kolosseum, které již nesloužilo k původním 

účelů a chátralo. Obraz mě tedy vede k názoru, že jeho výjev se odehrává 

v Kolosseu. Otázkou je, odkud byl Raab poučen o podobě Kolossea. Dnes se 

můžeme jen domnívat, zda si jeho podobu mohl nastudovat z děl Giovanni 

Battisty Piranessi nebo z přímého poučení v Itálii. [24] Kolloseum je porostlé  

vegetací, která připomíná jeho pomalu chátrající stav. 

Obraz je ve velice špatném stavu. I na fotografii je patrné, že v některých 

místech je malba sedřena. 
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Další obraz je ve vrchní části severní zdi je na něm svatý Kliment obrácen 

svatým Pavlem na víru: „ CLEMENS EX CONSORTIONE DOCTINAQUE 

PAULI AD CREDENDUM IN CHRISTUM PERSUADETUR.“ [25] 

Z latinského textu je jasně vidět, že podle tehdejšího vnímání, přivedl na víru 

svatého Klimenta svatý Pavel. Z toho vyplývá, že autor se pravděpodobně spíše 

držel zprávy od dějepisce Eusebia z Kaisareie, který uvádí, že Kliment je totožný 

s Klimentem o němž píše svatý Pavel v listě Filipským. Podle tohoto podání 

pocházel z města Filippi a na víru ho obrátil svatý Pavel.
204

 

V tomto případě se autor nedržel Legendy Aurea, protože v ní se píše, že na 

víru byl svatý Kliment přiveden Barnabášem.
205

 

Ne obraze je svatý Kliment ještě mladého věku. Spolu s dalšími naslouchá 

kázání svatého Pavla. Raab Klimenta představil jako mladíka v hosném oděvu 

s baretem a mečem u pasu, který má položenou pravou ruku na knize a levou se 

dotýká prstem svého čela. Toto gesto je dobře známé pro Raffaelovskou školu a 

například v obraze svatého Jana Křtitele z roku 1517. [26] K honosnému oděvu 

Raaba mohla přimět i Legenda Aurea, kde se píše: „Biskup Kliment pocházel 

ze vznešené římské rodiny.“
206

 

Obraz je příkladem přechodu z raného období  čtyřicátých let 18. století s 

převažujícími brandlovsko-liškovskými tendencemi do vrcholného období 

padesátých a šedesátých let 18. století se zdůrazněním obohacení o krajinné 

guardiovské vlivy v pozadí.
207

 

 

Hlavní loď 

Dále se přesuneme do hlavní lodi, kde se nachází 5 obrazů při severní  a 5 

obrazů při jižní boční lodi. 

Nejdříve budu postupovat na straně severní směrem k presbytáři. Prvním 

obrazem je: Na obraze nejblíže ke kůru je: Svatý Klement před plavbou do 

vyhnanství posiluje křesťany:“CHRISTIANOS IN EXILIUM NAVIGATURUS 

EXTREMUM VALERE IUBET“ [27] 

V Legendě aurea se píše: „Prefekt Mamertinus se slzami v očích řekl 

Klimentovi- Nechť ti pomáhá tvůj Bůh, jemuž zbožně sloužíš! Pak mu dal loď a 
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opatřil všechno potřebné a do vyhnanství ho doprovázelo mnoho duchovních i lidí 

světských.“
208

 

V prvním plánu tohoto obrazu je svatý Kliment obklopený svými 

následovníky. Jak je vidět Raab mezi ně zasadil bohaté i chudé a využil 

kostýmového kontrastu mezi postavami. Na levo vidíme ženu s perlovým 

náhrdelníkem, která typově připomíná i ženu s dalšího obrazu cyklu, Alegorie 

Víry. Jak je vidět Raab pracoval s určitým komparzem osob, které opakoval. 

Nechybí ani hošík s bohatými rukávci na pravé straně, který pláče a obličej si 

utírá do kapesníku. V zadním plánu je za použití světlejších odstínů připravena 

loď, která se chystá odvést svatého Klimenta do vyhnanství. 

 

Předposledním obrazem severní strany je Svatý Klement ve vyhnanství 

v chersoneských lomech:“AD LATOMIAS CHERSONESI DAMMATAS 

CHRISTIANOS QVUM REPERIT, AMPLEXU STRINGIT“ [28] 

V Legendě Aurea se píše: „Když doplul na ostrov, nalezl tam více než dva 

tisíce křesťanů, už dávno odsouzených k lámání mramoru. Když spatřili svatého 

Klimenta okamžitě propukli v nářek a pláč. On je utěšoval a říkal jim: Pán mě 

poslal, aniž jsem si to zasloužil, abych jako první mezi vámi přijal mučednickou 

korunu.“
209

 

V předním plánu obrazu vidíme dva dělníky lámající kameny, kteří pracují a 

ještě si nevšimli Klimenta v dalším plánu. Není ojedinělé, že hlavní scéna obrazu 

se odehrává v druhém plánu, kde Klimenta radostně vítá hlouček lidu a první plán 

představuje osoby, které ještě nejsou účastny centrálního dění. Podobný příklad je 

i u obrazu svatý Cyril převáží ostatky svatého Klimenta do Říma, kde je pro něj 

staven chrám. 

Na tomto obraze dobře vidíme postavy, které se v Raabově tvorbě několikrát 

opakují. Jsou to kanonicky opakované figury používaný v rámci jeho rozsáhlé 

tvorby. Patří sem i pracující muž v prvním pláně na pravo. Typ muže žebráka, 

který je oblečený do roztrhaného oděvu, zkrz prosvítá jeho nahé tělo.
210

 Mladík na 

levé straně předního plánu vytahuje kámen pomocí kladkového stroje. Jde o 

žánrový výjev, kde je patrné Raabovo zaujetí pro techniku a vynálezy. 
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Ve třetím plánu vidíme most z kamene, který architektonicky dotváří krajinu 

lomu. 

 

Dalším obrazem uprostřed ostatních je: Svatý Klement klečí před beránkem: 

„AQUAM SITIENTIBUS A DEO EXORANT HANC AGNUS, LEVA TO PEDE 

DEXTRO, AFFUTU IAM OSTENDIT“ [29] 

V Legendě Aurea se píše, že když se svatý Kliment dozvěděl, že lidé ve 

vyhnanství v Chersoneských polích strádají vodou, protože ji musí nosit z dálky, 

vyzval je k modlitbě: „...aby Pán otevřel na tomto místě pramen a žíly vod jako 

ten, který po úderu ze skályna sinajské poušti nechal téci vodu v hojnosti. Kdsyž 

se pak po modlitbě rozhlížel kolem sebe, uviděl opodál stát beránka, jenž mu 

nohou ukazoval na jedno místo. I poznal v něm Ježíše, motykou udeřil do země a 

okamžitě vyrazil silný pramen vody.“
211

 

Scéna se odehrává v krajinném prostředí, kde na vrcholu skály je viditelný 

ozářený beránek se zvednutou pravou nohou a k němu vzpíná ruce Kliment 

v papežském odění. V legendě se nepíše o tom, že by Klement před beránkem 

klečel, ovšem je to často znázorňovaná pozice pro osobu v modlitbách, ve kterých 

byl i Klement, když žádal o vodu.  

Tato scéna bývá ve většině jiných případou rovnou propojena s násleujícím 

dějem, kdy ze skály vyrazí voda. Ignác Raab tyto děje narozdíl od ostatních 

autorů rozdělil. Důvodem pravděpodobně bude rozsáhlost tohoto cyklu. 

Příjkladem spojení těchto dvou témat je například i freska z horního kostela 

San Clemente v Římě. [30] Autorem je Sebastian Conca freska byla vytvořena 

mezi lety1700-1721.
212

 

 

Následující obraz je Klement s kotvou přivázanou k hrdlu svržen do 

moře: „IPSEDEMUM CLEMENSAD PENSA COLO ANCORA, IN MARE 

DEICITUR“ [31] 

V Legendě Aurea se píše: „Když o Klementově zázraku a rozmáhající se víře 

uslyšel o tři roky později císař Traján, poslal za ním jednoho ze svých důstojníků. 

Když ten viděl, že všichni jsou ochotni zemřít, couvl před takovým množstvím, 
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jen Klimenta rozkázal hodit do moře s kotvou přivázanou na krku a řekl při tom: 

Křesťané už ho nebudou moci uctívat jako Boha.“
213

 

Většinu plochy tohoto obrazu tvoří voda a my jako pozorovatelé jsme 

orientovaní na břeh. U cyklu svatého Klimenta se vůbec poprvé setkáváme 

s vyobrazením námořní scény v Raabově tvorbě. Moře je úplně klidné a bez vln. 

Podobnou scénu dále autor opakuje v obraze pocházející s novoměstské jezuitské 

koleje Svatému Ignácovi  se na lodi při cestě do do Jeruzaléma zjevuje Kristus, 

dnes z Bohosudova. [32] Na obraze jsou dvě lodi. První menší loď přiváží 

svatého Klimenta k lodi větší, aby byl  vhozen do moře s kotvou na krku. 

Mezi postavy v pravo stojící v prvním plánu obrazu zařazujeme i dětskou 

postavu, která s udiveným výrazem sleduje, co se odehrává na moři. Dětské 

postavičky jsou také velice typické pro Raabovy obrazy a ukazují na Raabovu 

oblibu v profáním tématu. Postavy stojí u sloupu, který je porostlý vegetací. Sloup 

připomíná architektonické ruiny, které můžeme vidět v tvorbě Norberta Grunda. 

 Zajímavé je, jak velký důraz Raab kladl na reakce osob sledující tuto událost. 

Zdá se, že pro něj stenou měrou byla důležitá chvíle Klimentovy smrti, jako 

reakce pozorovatelů. 

Doslovně s obrazem z Bohosudova je použita přikrčená postava muže nejvíce 

v pravo. Muž sleduje děj odehrávající se na lodi dalekohledem.
214

 Jde od drobný 

detail reality, který vypovídá o Raabově zaujatosti vědou. Během jeho pobytu 

v Klementině zajisté neušla jeho pozornosti vědecká činnost jeho jezuitských 

bratří v místní hvězdárně. 

V zadním plánu obrazu vidíme průhled na architektonickou vedutu, která 

připomíná reliéf vzdáleného města. 

Obraz stejného tématu můžeme nalézt i přímo v kostele St. Clemente. [33] 

Autorem této fresky je Giovanni Odazzi.
215

 Freska se nachází v horním kostele a 

vznikla za pontifikátu Clementa XI. V letech 1700-1721.
216

 Ve srovnání s naším 

obrazem vidíme, že freska byla pojata značně jiným způsobem. Kliment je 

vhozený do moře né z lodi, ale ze skály a celá situace je provedana značně 

dramatičtěji. Biřici, kteří svými gesty nekompromisně vedou a strkají svatého 
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Klimenta směrem do moře. Okolo stojící lid se dělí na ty, co naznačují souhlas 

s rozsudkem nebo na zarmoucené pohledy těch, co si jeho smrt nepřáli. 

Freska stejného tématu vznikla v kostele svatého Klimenta v Praze roku 1714-

1715. [34] Autorem byl Johann Hiebel. 
217

  

I Hieblově fresce dominuje obrazu mohutná iluzivně do prostoru pojatá loď, 

ovšem né takovým rozsáhlým způsobem jako u Raaba. Stejné důležitosti tu 

nechybí ani postavám hlavních aktérů mučednické události. 

Vzhledem ke špatnému stavu obrazu a ztmavlým lakům, nemůžeme zcela 

posoudit krásu jeho barevnosti. Kolem celého svého obvodu dochází 

k odštěpování malby od podkladu.  

 

Zázračné ustoupivší moře odkrývá kapličku s Klimentovými ostatky: 

„PRODIGO RECEDIT MARE, ET LUCUM MARTIS, AEDICULA AC 

TUSCULUM, COELITUS ERECTA, CHRISTIANUS INDUCAT.“ [35] 

V Legendě Aurea se píše: „Všechno obyvatelstvo se shromáždilo na břehu 

moře a jeho žáci Cornelius a Phoebus vyzvali všechny, aby se modlili, aby jim 

Pán ukázal tělo svého mučedníka. Moře ihned ustoupilo o tři míle, všichni mohli 

jít po suchém dně a nalezli tam Bohem připravené obydlí na způsob 

mramorového chrámu, v něm v truhle tělo svatého Klementa a vedle něho kotvu. 

Jeho žákům bylo zjeveno, že tělo odtud nemají odnášet. Každý rok na výročí jeho 

umučení se moře na sedm dní rozestoupilo a dovolilo věřícím přijít ke kapli.“
218

 

V prvním plánu tohoto obrazu vidíme dva chlapce, kteří zkoumají nalezenou 

mušli poté, co se moře rozestoupilo a dvě starší osoby ukazující směrem ke kapli. 

Kaplička v druhém plánu je obehnána okolo stojícími lidmi. Mazi skupinkou lidí 

je i postava matky sdítětem. Buď je to použito jako motiv, který se u Raaba často 

opakuje, nebo chtěl autor poukazát na legendu o ztraceném dítěti, které na rok 

bylo schované spolu s Klimentem pod mořskou hladinou. Tato legenda je 

zachycena i v bazilice San Clemente v Římě.
219

 

Freska stejného tématu vznikla v kostele svatého Klimenta v Praze roku 1714-

1715. [36] Autorem byl Johann Hiebel.
220
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Zde Hiebel uplatnil své benátské školení. Redukoval krajinu a na rozdíl od 

Raaba nechal v maximální míře vyniknout v ostrém podhledu mramorový chrám 

s kupolí. Stavbu konstruoval v duchu pozzovských architektur, se zřetelem na 

detail. Otevřenou arkádou dává autor nahlédnout do interiéru chrámu. Na 

stupňovitém postamentu je schrána tumbového tvaru se světcovými ostatky. Před 

ní je skupinka adorujících andělů. Početný kompars v pravé části fresky odhaluje 

poněkud Hiebelovy slabiny. Snaha o dramatizaci tu místy vyznívá v teatrálních 

gestech, některé figury působí těžkopádně i přes snahu překonat jejich statičnost 

energickým pohybem.
221

 

 

Nyní přejdeme na stranu jižní. Nejblíže kůru je obraz: Posledním obrazem 

nejblíže ke kůru je Svatý Klement světí kněze: „SACERDOTES CREAT.“ [37] 

V Legendě Aurea  se vypráví: „Poté co, Kliment učinil zázrak u pramene, 

roznesla se o tom pověst. Seběhlo se mnoho lidí a během jediného dně přijalo od 

Klementa křest více jak 500 lidí a bylo postaveno 75 kostelů.“
222

 

Zde je Kliment již jako papež s tiárou na hlavě ve chvíli, kdy světí kněze 

skloněného před ním. Levou rukou drží list knihy, kterou popírá v předním plánu 

mladík. Mladík svým pohledem komunikuje s divákem. 

 

Druhý obraz je: Svatý Klement před rozhodnutím, obětovat bohům nebo 

odejít do vyhnanství: „CESARIS SENTENTIAM LEGENTE MAMERTINO, AUT 

DIIS IMMOLARE AUT EXULARE IUBETU.“ [38] 

 Adaptace příběhu v tomto cyklu je zachycena i v Legendě Aurea: „Když 

pohanský velekněz dal mnoha lidem peníze, aby vyvolal vzbouření proti 

Klementovi. Městský prefekt Mamertinus nemohl snášet to velké vzbouření lidu a 

nechal si Klementa zavolat. Pokoušel se ho získat na svou stranu, ale nepodařilo 

se mu to. Mamertinus o vzbouření napsal císaři Trajánovi a dostal odpověď, že 

buď má obětovat, nebo ho má Mamertinus poslat do vyhnanství za moře do 

pouště, která se rozprostírá u města Tersony. Mamertinus se slzami v očích řekl 

Klementovi: Nechť ti pomáhá tvůj Bůh jemuž věrně sloužíš. Pak mu dal loď a do 

vyhnanství ho doprovázelo doprovodilo mnoho duchovních i svěstských lidí.
223
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Centrem kompozice obrazu je postava svatého Klimenta, který rozmlouvá 

s prefektem Mamertinem. Schody jako prostorový prvek vnáší do kompozice 

prostorové i dějové napětí. Novým prvkem s kterým se u Raaba zatím 

nesetkáváme je umístění nápisu na jeden ze schodů. Prozatím byly nápisy kladeny 

do spodních částí obrazu v pravé či levé části. Kompozice je velice podobná 

obrazu Svatý Kliment vyučuje lid ze stejného cyklu. 

Obraz je velice špatno čitelný vzhledem ke ztmavlým lakům, které ho 

překrývají. 

 

Prostředním obrazem je: Svatý Klement vyučuje pohany ohromené 

zázrakem: ET HUICI, MIRACULO ATTONITI DEMILITIS IDOLIS FIDEM 

CHRISTI AMPLECTUNTUR.“ [39] 

Z Legendy Aurea: „Když se pověst o tom roznesla seběhlo se mnoho lidí a 

během jediného dne přijalo od něj křest více než pět set osob. V celém kraji bořili 

chrámy model a během jednoho roku postavili sedmdesát pět kostelů.“
224

  

Hlavní scéna se odehrává v exteriéru v prvním plánu, kde Klement sedí u kříže 

obklopen skupinou naslouchajících. Větší počet exteriérových scén zastoupených 

v tomto cyklu je pravděpodbě spojen nejen s životem svatého Klimenta, ale i 

důrazem na misijní činnost světce. 

V této kompozici Raab přehustil prostor množstvím naslouchajících lidí. 

Můžeme zde vidět kontrast mezi klidnou tváří svatého Klimenta a skupinou lidí, 

kteří jsou rozrušeni zázrakem, který zrovna viděli. V zadním plánu vidíme 

lehkýmy tahy štětce tvořenou skupinku postav kolem sošky, která má 

pravděpodobně poukazovat na pohanské bohy a jejich modly. Bělavý nádech 

pozadí prohlubuje děj odehrávající se v popředí. Prostor je členěn i průhledem do 

vzdálené krajiny s mostem. 

 

Předposledním obrazem je: Svatý Klement zvolen papežem: „AD SUMMI 

PONTEIFICATUS DIGNITATEM CAPESSENDAM ADSCISCITUR.“ [40] 

Když Petr přišel do Říma a věděl, že se blíží jeho umučení, určil, aby po něm 

byl biskupem Klement. Když první z apoštolů zemřel. Kliment, muž obezřetný a 

starající se o budoucnost ustoupil Linovi a potom Anakletovi, aby si někdo podle 
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tohoto příkladu nechtěl ustanovit nástupce a aby se tak svatý stolec nestal 

dědičným. Po nich byl však zvolen Klement a donucen přijmout tuto poctu.
225

 

Z Klimentovy tváře a podle odmítavého gesta jeho pravé ruky je jasné, že i zde 

se Raab držel doslovně Legendy Aurea. Kliment je zde vyjeven jako mladík ve 

vznešeném oděvu. Hošík v zeleném odění předává Klimentovi na červeném 

polštáři zlatý klíč. Děj se odehrává v interiéru a pozadí je dotvořeno 

architektonickými prvky. 

Malba je typickým příkladem raného období Raabovi tvorby v tenebrystickém 

duchu. 

Obraz je opět pokryt ztmavlými laky. Špatně se tedy posuzuje barevnost a 

kostýmová výbava jednotlivých postav. 

Svatý Klement vykládá tajemství víry je posledním obrazem: 

„CHRISTIANDE FIDEI EXPONIT MYSTERIA.“ [41] 

Na tomto obraze je znázorněn Klement ještě jako mladý člověk bez 

papežského odění ve středu poslouchajících lidí. 

Důraz svým slovům dává zviženým ukazvákem. Toto gesto známe už od 

Platóna a v Raffaelovské škole. Příklad jsem uváděla již u obrazu svatý Kliment 

obrácen na víru svatým Pavlem. 

Stejně jeko u předchozího obrazu je patrné, že tyto obrazy se vyskytovaly na 

začátku chronologického řazení. Tedy patřily mezi první obrazy z cyklu, které 

Ignác Raab tvořil. Pokud můžeme předpokládat, že tvořil díla po chronologické 

ose, odpovídalo by tomu, že první obrazy cyklu jsou příkladem přechodu z raného 

období  v tenebrystickém duchu.
226

 

 

Severní boční loď 

V severní boční lodi jsou čtyři obrazy jedním z nich je: Na modlitbu svatého 

Klemementa vytryskne ze skály pramen: „IBIDEM CLEMENTIS IUSSU 

TERRA EFFODITUR:PROSILIT SCATURIGO SITIENTES RECREATURA.“ 

[42] 

Když se Klement ve vyhnanství v Legendě Aurea dozví, že vodu musí nosit ze 

vzdálenosti šesti mil vyzval lid, aby se s ním modlili k Pánu Ježíši Kristu: 

„Modleme se všichni k Pánu našemu Ježíši Kristu, ať pro své vyznavače otevře na 
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tomto místě pramen žíly vod a ať ten, který po úderu do skály na poušti sinajské 

nechal téci vodu v hojnosti, i nám poskytne vytékající proudy.“
227

 

Motiv objevení pramene je odkaz na starozákoní příběh Mojžíše vyrážejícího 

vodu ze skály.
228

 

Raab tento motiv rozdělil do dvou obrazů na prvním se modlí a zjevuje se mu 

beránek a ve druhé už vidíme jen proudy vody valící se ze skály a lid s nádobami 

na vodu. 

Výjev se odehrává ve stylizované krajině, které vévodí skalnatý masiv 

uprostřed pusté krajiny. Hrubý charakter trestaneckého lomu na kámen doplňuje 

drobná vegetace. 

Freska stejného tématu vznikla v kostele svatého Klimenta v Praze roku 1714-

1715. Autorem byl Johann Hiebel, jehož dílo bylo ve své době velice 

oceňováno.
229

 [43] Hiebel své dílo zasadil do heroické krajiny, kde před 

zvrásněnou skálou stojí zubožení křesťané dávající dík. V nebesích poletují 

andílci se světcovými atributy. 

Největší spojitost mezi dvěma těmito autory vidím ve zpodobnění skály 

v pusté krajině. 

 

Dalším je: „ Pohanští kněží se u prefekta dožadují smrti svatého Klementa: 

„CORAM MAMERTINO, URBI PRAEFECTO, MORTEM CLEMEN. URGENT 

SACRIFICULI.“ [44] 

Po uskutečnění zázraku se v Legendě Aurea píše: „ Když to o tři roky později 

uslyšel císař Traján, který začal vládnout v roce 106, poslal tam jednoho ze svých 

důstojníků. Když ten viděl, že všichni jsou ochotni zemřít, couvl před takovým 

množstvím, jen Klimenta poručil hodit do moře.“
230

 

V prvním plánu vidíme rozpravu císaře Trajána s pohany. Jeden z pohanů 

ukazuje směrem do druhého plánu, kde se v dáli ukazuje svatý Kliment obklopen 

svými následovníky. 

V případě tohoto obrazu došlo k takovému poškození zčernalými laky, že je 

obraz velice špatno čitelný. 
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Křest svatého Klementa, Svatým křtem očištěn: „SACRO FONTE 

LUSTRATUR.“ [45] 

V Legendě Aurea se líčí: „Když do Říma přišel Barnabáš, uvízla jeho slova 

Klementovi hluboko v srdci a přestože se jeho víře jako filozof nejdříve smál, 

přijal později víru Kristovu. Další poučení mu poskytl Petr, který ho 

přesvědčil.“
231

 

Obraz má koncepci polointeriérové scény. V předním plánu se odehrává děj, 

kdy Kliment, ještě mladého věku, sklání hlavu nad křtitelnicí. V kompozici 

nechybí ani dva velice často používaní chlapci v modrozeleném oděvu. Jeden 

nese látku k osušení a druhý knihu. V druhém plánu vidíme mohutné pilíře 

s římsou porostlou vegetací. 

Pokud Raab opravdu vlastnil Rubensovy rytiny, možna se u křtu svatého 

Klimenta inspirovat v rytině  pro tapiserii Křest císaře Konstantina z roku 1623-

1625.[46] Výrazná podobnost je ve složených rukou a postavení obou křtěných. 

 

Obrazem bez textu, jsem nazvala Lidé modlící se, aby jim Pán ukázal tělo 

svého mučedníka. Původní název v literatuře zní : „Tam, kde na příkaz svatého 

Klementa byla kopána země, vytryskl pramen k osvěžení věřících.
232

 [47] 

Obraz je bez textu a jeho téma nemůžeme s úplnou jistotou určit. Bohužel jsem 

na obraze nerozpoznala pramen, či vodu tryskající ze země, která by mi téma 

potvrdila. Po bližším přezkoumání usuzuji, že téma obrazu není v literatuře dobře 

uvedené. Námět bych přiřadile spíše momentu, o kterém se píše v Legendě Aurea: 

„Všechno obyvatelstvo se shromáždilo na břehu moře a jeho žáci Cornelius a 

Phoebus vyzvali všechny, aby se modlili, aby jim Pán ukázal tělo svého 

mučedníka.“
233

 

Na tomto obrazu vidíme na obloze anděla nesoucí olivovou ratolest a myrtový 

věneček. Baculatá postava andílka je typicky raabovská. Anděl v této souvislosti 

pravděpodobně představuje mír a naději. Pod ním je skupina věřících. Ústřední 

postava ženy, která spíná ruce a svůj pohled směřuje směrem do nebe je gesto, 

které můžeme vidět například u Rembranta v jeho obraze  Jidáš navracející 30 

stříbrných. [48]  Ani v tomto obraze nechybí typický chlapec v modro zeleném 
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oblečení a motiv matky s dítětem. Starší muži s plnovousem stojící na levé a 

pravé straně v předním plánu a by pravděpodobně mohli být zmiňovaní žáci 

svatého Klimenta Cornelius a Phoebus. V zadním plánu vidíme horizont města 

v dáli, který se nápadně objevuje i v obrazech Svatý Kliment s kotvou přivázanou 

k hrdlu vhozen do moře a Zázračné ustoupivši moře odkrývá kapličku s ostatky 

svatého Klimenta. [49] Je pravda, že Ignác Raab ve své tvorbě velice často požívá 

stejných motivů, ale tento detail a fakt, že se situace na obrazu odehrává  u břehu 

moře mě přesvědčila o názvu obrazu, který jsem vybrala. 

 

Jižní boční loď 

V jižní boční lodi je restaurovaný obraz: Svatý Cyril převáží ostatky svatého 

Klementa
234

 do Říma: „CYRILUS SIBINDE S. CLEMENTIS CORPUS ROMAM 

PROMENET, CUIUS HONORI TEMPUM EXURGIT.“ [50] 

Ostijský biskup Lev vypravuje, že v době kdy císař Michal vládl novému Římu 

přišel Filozof, kterému tak i říkali, do Tersony a byl překvapen, že obyvatelstvo 

už nezná legendu o svatém Klementovi. Byli tam především přistěhovalci než 

starousedlíci. Pro hříchy obyvatel v té době zázrak už netrval, ale ještě v dobách, 

kdy byl barbaři chrám zbořili a truhlu s tělem zalilo moře. Filozofa to udivilo a 

rozhodl se hledat ostatky na ostrov, kde mohlo být mučedníkovo tělo. Za 

hlasitých modliteb kopal spolu s kněžstvem a biskupem a nalezli tělo i kotvu. Vše 

bylo dopraveno do Tersony. Potom řečený Filozof přišel s tělem svatého 

Klementa do Říma a s úctou je uložil v kostele, který má dnes světcovo jméno. 

V jedné kronice se však čte, že moře na tomto místě vyschlo a tělo přinesl do 

Říma moravský biskup Cyril.“
235

 

Obraz zachycuje událost, která bezprostředně spojila svatého Klimenta 

s českým prostředím nejvíce.
236

 Kromě českého prostředí zachycuje tuto scénu i 

freska Dolní bazilice San Clemente v Římě. [51] 
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 Podrobný popis píši v části mé práce, která se zaobírá jeho restaurací. 
235

 VORAGINE 1984, 255-263 
236

 Důležitou skutečností pro tento obraz je, že v minulém roce byl součástí výstavy- Mezi východem a 

západem: Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. Výstava se konala 25. dubna až 11.srpna 2013. 

Díky této příležitosti byl i restaurován. Obraz byl zahrnut i do katalogu výstavy, kdy je ovšem uvedená 

chybná informace přejatá pravděpodobně od Antonína Podlahy, že celý cyklus obsahuje 24 obrazů. 

V katalogu je zmíněno, že obrazy byly po koupi metropolitním kanovníkem pražským Aloisem Svobodou 

uloženy ve špatných podmínkách.
236

 Tato informace je pravděpodobná vzhledem k informacím od 

Antonína Podlahy a především s přihlédnutím na jejich současný stav. 
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 Obdélně orientovaný obraz je komponován do tří plánů, které jsou od sebe 

odděleny diagonálně. První plán zaujímá trojúhelnou kompozici při levém dolním 

rohu a představuje ji tři muži zhotovující kamenné detaily pro výstavbu chrámu. 

Kameník drží v ruce úhelník a sedí na bloku kamene s nápisem. I zde se projevuje 

Raabova oblíbenost v profáním tématu. 

Střední plán tvoří klín, který je svou nejkratší stranou přimknutý k pravému 

svislému okraji, zaplňují dělníci při různých stavebních úkonech na již hrubé 

stavbě dokončovaném chrámu s věží. Na této scéně panuje čilý ruch kameník 

otesává se svým pomocníkem kvádry, před lešením pod architekturou se 

shromáždili architekti, diskutující nad plány, i umělci prohlížející obraz, který 

jako diváci nemůžeme vidět. Nalevo v zadu mezi diagonálami předchozích plánů 

je v dálce viditelná nejdůležitější scéna celého obrazu-vlastního přenášení ostatků 

za účasti lidu. Rakev s ostatky světce je nesena v průvodu, v jehož čele kráčí 

svatý Cyril v biskupském rouchu. Směřování průvodu naznačují stavby, které 

tvoří první a třetí plán. V pozadí je lateránská bazilika, tedy první místo, kam byli 

ostatky přineseny a odkud průvod symbolicky směřuje k rozestavěné bazilice 

svatého Klimenta v popředí. Nad scénou s ostatky je oblačné, ale prozářené nebe. 

Barevnost a ostrost jednotlivých postav je ovlivněná jejich vzdáleností.
237

 

 Úplně jiným způsobem je pojatá freska s Horního kostela San Clemente 

v Římě. [52] Autorem fresky je Giovanni Odazzi v letech 1700-1721. 

Ozdobný rám je tvořen fládrovanými profilovanými latěmi s vnitřní zlacenou 

lištou. Stav obrazu je podobný jako ostatních z cyklu.  Malba je namalována na 

červenohnědém podkladě. V minulosti byly obrazy upravovány a docházelo 

k přemalbám. Ovšem podrobnější zprávy k tomu vztahující se se nám bohužel 

nedochovaly.
238

 

Přesto obraz patří k jedním z nejhodnotnější z cyklu. Nejen svou příslušností 

ke kultu spojeném se svatým Cyrilem a Metodějem, ale i s ohledem na vývarné 

zpracování. 
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 SLAVÍKOVÁ 2013 
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Restaurátorka Hana Slavíková se v případě tohoto obrazu přiklonila k zeslabení laku ztmavlých retuší 

a tmelů, nažehlení na nové plátno a poté zatmelila povrchové defekty a obraz zaretušovala. Při 

detailnějším průzkumu bylo dále zjištěn jeden problém a to formátové posunutí napnutého plátna na 

napínací rám, čímž byl z části, ale né účelně, řešen problém menšího plátna a většího rámu.  
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Dalším obrazem v jižní lodi je Svatý Klement vyučuje lid:“DE REBUS 

DIVINIS SERMONEM AD POPULUM INSTITUIT. [53] 

Raabovi představení, kteří v případě našeho cyklu zajisté schvalovali volbu 

jednotlivých momentů, vybíraji okamžiky tvořící osnovu edukativního 

charakteru. Vzdělávání, působení na mládež a podpora uhasínající víry tvořilo 

jednu z hlavních činností jezuitů.
239

 Vzhledem k původnímu určení cyklu svatého 

Klimenta pro chodby jezuitského kláštera je více než jasné, že obrazy podobného 

charakteru nesmí v cyklu chybět. 

Obraz je ve velice špatném stavu. V dolních částech malba praská a odštěpuje 

se od podkladu.V některých místech je malba porostlá plísní. 

 

Posledním je Svatý Klement píše list korintské církvi. [54] Tento obraz 

nenese žádný latinský text.  

Svatému Klementovi bylo připisováno autorství velkého množství spisů, 

nejspíše je autorem pouze jediného, Prvního listu Korinťanům, u kterého se 

Klementovo autorství obecně přijímá.
240

 Na obraze je Kliment, který se na nás 

dívá a v ruce drží brk. Tenebrózní pojetí  s jedním světelným zdrojem, jenž Raab 

požívá u nočních scén. 

Tento obraz nápadně vybočuje z celého cyklu. Vytratila se z něj Raabova 

figurální, architektonická i krajinná složka. Je možné, že u tohoto obrazu se více 

na jeho realizaci podílela dílna. 

Mezi obdobné dílo můžeme zařadit i studujícího svatého Františka Xaverského 

z Bohosudova [55] a Svatého Aloise spícího při modlitbě z Hradce Králové i  

v těchto případech se zvažuje na větším přístupu dílny.
241

 

 

Kůr 

Na kůru najdeme dva obrazy z tohoto cyklu  Alegorie víry: „EUNTES IN 

MUNDUM UNIVERSAUM PREDICATE EVANGELIUM.“ [56] 

                                                 
239

 SVOJANOVSKÝ 1998, obr. příloha 
240

 Řeší korintský spor o délku funkčního období presbyteria, správního orgánu komunity. List objasňuje 

fungování duchovního úřadu. Presbyterský úřad navazuje na apoštolské pověření od Krista, které 

apoštolové předali presbyterům. Jediné, co spadá do pravomoci církevní obce, je ustanovení presbyterů. 

Následují příklady z Bible, které vypovídají o závisti, zmatku, nevraživosti a o náslecích takového 

konání. List končí překvapivou přímluvou za pohanskou vrchnost. Klement v něm pohanské vrchnosti 

přisuzuje moc od Boha, aby mohla soudit podle moci Boží. 
241

 SVOJANOVSKÝ 1998 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Presbyter
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Tento obraz je opět olej na plátně o rozměrech 199 na 158cm. Je tedy jiného 

formátu než ostatní obrazy cyklu. Formát byl pravděpodobně ovlivněn 

rozmístěním v klášterních chodbách. 

 Ústředním motivem obrazu je žena objímající levou rukou kříž a v pravé ruce 

držící kalich s tělem a krví Kristovou. V pozadí můžeme vidět chrám jako symbol 

církve do něhož pastýř zahání ovce. Vlevo dole drží dva andílcí list s textem: 

„EUNTES IN MUNDUM UNIVERSUM PREDICATE EVANGELIUM“- Jděte do 

celého světa a hlásejte evangelium.
242

 

Obraz je typický idylickým a intimním ladění postav, líbeznými tvářemi 

graciézními postoji postav a zároveň i jemnou pastelovou barevností a vzdušnou 

atmosférou typickou pro rokokovou formu.
243

 

Obličej ženy je neurčitý s mírným úsměvem a pohledem zklopených očí 

s mandlovými víčky. Rokokovým doplňkem je  průhledná rouška s perlou. 

Zdrojem módy v obrazech byl pravděpodobně Rubens  a vychází ze španělských 

vzorů 16.století. 

Žena celkově připomíná postavu z obrazu od stejného malíře Matka učí 

svatého Aloise zbožnost ze Štěkni. [57] 

Kompozičně připomíná obraz Alegorie víry od Tiziana z let 1565-1570. 

Obraz je pokládám za velice kvalitní a díky tomu u nej proběhla i restaurace 

v roce 2001.
 244

 

 

Poslední obraz bez textu je Svatý Klement vyučuje své žáky. [58] 

V tomto obraze je opět kladen důraz na vzdělávání, působení na mládež a 

podpora uhasínající víry. Tyto poslední dva obrazy umístěné na kůru jsou 

vyjímečné vzhledem k formátu. Jako jediné dva jsou orientovány na výšku a jsou 

i jiného formátu. Je možné, že s Alegorií víry tvořili protějškový pár. 

Závěrem této kapitoly bych chtěla zhodnotit Raabovu tvorbu. S jistotou 

můžeme tvrdit, že řádová ikonografie byla přísná a příslušnost k jezuitskému řádu 
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 ČERNÁ 2001 
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 TYWONIAK 1989 
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 Obrazu se věnovala restaurátorka Magdaléna Černá a vše proběhlo v roce 2001. Malba byla opravdu 

ve špatném stavu a bylo ji nutno konsolidovat opakovaným  napouštěním  pryskyřicí, jelikož barevná 

vrstva s podkladem byla v celé ploše obrazu uvolněná a zvednutá od plátna, ve spodní straně byla malba 

zakalená a porostlá plísní, krakelovanou malbu také pokrýval zhnědlý lak a ztmavlé přemalby. V pásech 

po obvodu obrazu  zejména v jeho spodní části bylo nutné odstranit tmavou nesnadno rozpustnou 

přemalbu pokrývající původní malbu, která byla poškozena při staré opravě drastickými rozpouštědly. 

V případě této malby bylo nutné přistoupit i retuším vypadaných částí. 
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bránila Raabovi ve volnějším tvoření. Přesto se s tím vypořádal velice dobře. 

Dokázal vyvinout svůj vlastní malířský projev s příznačným koloritem, pojetím 

světla a plastické modelace. 

Při celkovém hodnocení Raabovy tvorby je důležité uvažovat nad tím, že malíř 

patří k nejplodnějším českým umělcům nejen ve své doby. 



63 

 

6. Závěr 

 

O propojení kostela svatého Mikuláše s kultem svatého Klimenta se zasloužil 

benešovský rodák a pražský kanovník Alois Svoboda. Důvod, proč byly obrazy 

do kostela pořízeny jsem archivních pramenech bohužel nenašla. Jisté ovšem je, 

že přímý vztah kostela ke svatému Klimentu není, tudíž obrazy byly zakoupeny 

spíše k funkci dekorativní. 

V první kapitole věnuji historii kostela svatého Mikuláše a dostávám se až do 

doby, kdy byl cyklus do kostela pořízen. 

 Podle všeho spadá jeho vnik kostela až do časů, kdy bylo založeno i samotné 

město Benešov. Pokud mám ale shrnout počátky města a založení  kostela svatého 

Mikuláše, nelze nepřiznat, že tvrzení jsou stále ještě v dohadech.  

Založení farního kostela určuje Antonín Vlasák rokem 1070. Toto tvrzení 

nalezl v Dobnerově kritickém rozboru Hájkovy kroniky. Přímo v textech 

Dobnera, zjistíme, že tuto informaci cituje podle jakési šternberské genealogie. 

Tudíž bychom mohli vzít rok 1070 spolehlivým, anebo ho také pokládat za 

nepodepřenou domněnku. Směrodatnými se staly i archeologické průzkumy a 

práce Jiřího Tywoniaka. Vzhledem k zmiňovaným nálezům můžeme 

předpokládat, že poblíž bývalého kláštera, nebo podle některých badatelů výše na 

žulové ostrožně byl již ve druhé polovině 11. století vystavěn panský dvorec 

s farním kostelem. Průčelí kostela bylo asanováno v letech 1968-1969. Po 

odstranění starých nánosů se na západní stěně ukázala nároží střední hlavní lodi a 

lodí bočních, armované kvádry z červeného pískovce a žuly a veškeré základní 

obrysy stavby, včetně původních oken, vzniklé zhruba ve 3. čtvrtině 13.století. 

Tímto nálezem Jiří Tywoniak definitivně vyvrátil názor, že prý loď byla 

původně značně delší ve směru k západnímu průčelí. Ani v hlavním průčelí se 

nenacházely dvě věže. Jednou z věží měla být horní zvonice, popřípadě část jejího 

zdiva. 

 Dále jsem se věnovala přímo cyklu svatého Klimenta.  Svatoklimentskou úctu 

můžeme v Čechách spatřovat už v samém počátku křesťanství, jelikož důležitým 

krokem ke křetanství bylo pokřtění knížecího přemyslovského páru Bořivoje a 

Ludmily. Vzhledem k tomu, že tato událost je spojená s cyrilometodějskou misií, 

vstupuje křesťanství do Čech se svatým Cyrilem a jeho myšlením. Zájem svatého 
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Cyrila o svatého Klimenta vznikl jistě už v jeho mládí, kdy pracoval v 

Alexandrijské knihovně. Znal jeho díla a věděl s jakou vážností jsou citována. 

Cyril toužil najít hrob tohoto světce a čteme o tom i v jeho životopise. Mnohá 

svatoklimentská zasvěcení prvních chrámů vypovídají o tom, že aspoň část 

relikvií mohla na Moravě zůstat.  

V baroku přijali jezuité dědictví k uctě  svatého Klimenta jako ochránce 

papežů. Pro jezuity byla tradice svatého Klimenta brána jako poukaz ke 

starobylosti katoliké víry v Čechách. Nejstarším dochovaným pramenem a 

životopisem svatého Klimenta je Legenda Aurea. Svatý Kliment zasáhl 

významným způsobem do církevních dějin naší země a celého středoevropského 

prostoru, kde putovaly jeho ostatky a zanechaly za sebou silnou tradici 

svatoklimentské úcty. 

Dále jsem se věnovala přímo Ignáci Raabovi. Ignác Raab dokázal dobře využít 

vyjímečnosti světeckých cyklů, kde mohl zpracovávat nejrůznější motivy na 

jedno téma. Objektivní posouzení barevnosti a kompozice nám zhoršuje špatný 

stav pláten, které jsou až na několik vyjímek bez správného restaurátorského 

zásahu. Výhodou tohoto cyklu, je že se zachoval v celém svém rozsahu. Určit 

inspirační zdroje, ze kterých Ignác Raab čerpal, je velice komplikované, neboť 

často střídal svá působiště. 

Ojedinělost, velkorysost počtu a i formátu nutilo mnohé badatele uvažovat nad 

tím, že Ignác Raab byl autor hbytého štětce průměrné kvality. Ovšem při bližším 

hodnocení nemůžeme přehlédnout jeho invenci v oblasti ikonografické, 

přehodnotil kostýmovou i figurální složku a především výjímečnost jeho práce 

tkví ve vstřebávání  vlivů benátské a francouzské malby. 

Tento povětšinou přehlížený cyklus z 60. let nabývá na významu, protože  

patří do období velkých progresivních změn v Raabově tvorbě. Na jedné straně 

zde najdeme prvky z předchozího období, ovšem obohacené o ponaučení z 

benátské a francouzské malby. Řekla bych, že obrazy byly malovány 

v chronologické postupnosti, protože nejen v rámci jeho celé tvorby, ale i v rámci 

tohoto jednoho cyklu si nejde nevšimnou změny malířského stylu, kterým si 

v šedesátých letech prošel. První obrazy cyklu jsou ještě brandlovsko-liškovského 

tenebrysmu s obohacením o krajinné prvky Norbert Grunda. V druhé části cyklu 

se začínají projevovat scény s bohatou figurální složkou, žánrové výjevy se pak 

střídají s příběhy zasazenými do ireálné nadpozemské sféry. V šedesátých letech 
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se v Raabově tvorbě začíná často opakovat architektonická vedutav pozadí. U 

cyklu svatého Klimenta se vůbec poprvé setkáváme s vyobrazením námořní scény 

v Raabově tvorbě. Je to především v obraze Svatý Kliment s kotvou přivázanou 

k hrdlu, vhozen do moře. Moře je úplně klidné a bez vln. Podobnou scénu dále 

autor opakuje v obraze Svatému Ignácovi  se na lodi při cestě do do Jeruzaléma 

zjevuje Kristus z Bohosudova.  

Změna v Raabově tvorbě se projevuje odlehčením postojů postav, kdy můžeme 

anděly spatřit až v baletních pózách. Kompozice jsou prosvětlené světlem a mezi 

postavami probíhá jasně viditelné dialogy. Postavy spatřujeme v podvečerním 

ladění, kdy poslední paprsky světla prostupují krajinou. Toto poučení přinesli do 

českého prostředí umělci školení v cizině, ovšem není archivně podloženo, zda 

takovým školením prošel i samotný Ignác Raab. 

Větší počet exteriérových scén zastoupených v tomto cyklu je pravděpodbě 

spojen nejen s životem svatého Klimenta, ale i důrazem na misijní činnost světce. 

Raab často používá kontrastu. Nejen barevnostního, ale třeba i ve složce 

kostýmů. Dává stejný důraz na prokreslení bohatého šatstva, stejně jako na 

rozervané šatstvo chudáka či žebráka.  

Raab dokázal harmonicky propojit dosavadní umělecký vývoj a poučení ze 

starší tvorby. Jeho námětový výběr je velice pestrý a ani takto rozsáhlé cykly 

nepůsobí nudně. Ty kvalitnější  obrazy z cyklu by zajisté dokázaly stát jako 

solitéry. 

Invenční je v tomto cyklu i to, že Raab začal klást nápisy nejen do spodních 

částí obrazů, ale i na rafinovanější místa jako jsou schody a kvádry kamenů. 

V poslední kapitole jsem se věnovala přímo obrazům ze života svatého 

Klimenta. V letech 1758-1769 se usazuje v pražském Klementinu, kdy ovšem 

vyjížděl za prací do České Lípy, Jihlavy a Litomyšle. V análech klementinské 

koleje najdeme zprávy o vzniku velkého počtu obrazů pro jezuitskou kolej. 

Svatoklimentský cyklus zdobil některou z chodeb klementinské koleje. 

Do Benešova se obrazy dostaly po zrušení jezuitského řádu roku 1773. U 

obrazů jsem kompletně doplnila výčet jejich názvů, jelikož v žádné literatuře není 

zcela úplný. Šlo především o obrazy Svatý Heraklius, mučedník římské církve, 

učitel svatého Klimenta a obraz bez uvedeného latinského nápisu a Lidé modlící 

se, aby jim Bůh ukázal tělo mučedníka. Poté jsem obrazy chronologicky seřadila, 

abychom si mohli lépe představit původní uspořádání protějškových dvojic 
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v klášterních chodbách. K tomu mi pomohla Legenda Aurea, která byla 

inspiračním zdrojem pro téměř všechny malby. Až na dvě vyjímky jsou obrazy 

stejného formátu. Mezi tyto dva obrazy patří Alegorie víry a Svatý Kliment učí 

své žáky. 

V současné době jich přímo v kostele můžeme napočítat 23 vystavených, tudíž 

celý cyklus Ignáce Raaba. Podrobnou informaci o předchozím uspořádání 10 

obrazů, jakou uvádí Podlaha zmiňuje i farní kronika. K velké změně došlo díky 

rozsáhlým plánům arcivévody Ferdinada d´Este, kdy byly obrazy převezeny do 

Prahy a restaurovány. Poté, co se obrazy vrátily zpět, byly umístěny do kostela 

všechny obrazy z cyklu.  

Nejlépe hodnotím obrazy, kde Raab propojil figurální složku 

s architektonickou vedutou či krajinou. Mezi nejlepší práce tedy patří Svatý Cyril 

převáží ostatky svatého Klimenta do Říma, Svatý Kliment s kotvou přivázanou 

k hrdlu, vhozen do moře, Svatý Kliment žehná Klementinu a Heraklius mučedník 

v Římě, učitel svatého Klimenta. Na druhou stranu se v cyklu projevují i slabší 

práce, které mohou být ovlivněné působností dílny. 

 Některé z obrazů značně volají po restaurátorském zákroku. Na první pohled 

se mi jeví v nejhorším stavu obraz, který se také nalézá v jižní boční lodi-svatý 

Kliment vyučuje lid. 

Benešovský kostel svatého Mikuláše je důkazem, že i menší kostely mohou 

skrývat nejen zajímavou historii, ale vzácná umělecká díla a bylo by třeba 

věnovat patřičnou pozornost. 
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7. Obrazová příloha 
 

 

1. Kostel svatého Mikuláše v Benešově, západní vstup, konec 11. 

století 

 

 

2. Kostel svatého Mikuláše v Benešově, jižní vstup, konec 11. století 
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3. Jindřich Synek: Půdorys kostela svatého Mikuláše, 1998, nákres, Státní oblastní 

archiv v Benešově 
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4. Neznámý autor: Plán piaristů pro zhotovení piaristické koleje, 1680, kresba, 22 x 

32 cm,  Archiv Benešov 
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5. Neznámý autor: Obraz Assumpty, kol.1500, olej, dřevo, 200 x 131 cm,  kostel 

svatého Mikuláše v Benešově 
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6. Neznámý autor: Hlavní oltář, řezba, 1696, 11 x 4,9 m, kostel svatého Mikuláše 

v Benešově 
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7. Následovník Matyáše Bernarda Brauna: Kazatelna, 1725-1730, řezba,  kostel 

svatého Mikuláše V Benešově 
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8.  Následovník Matyáše Bernarda Brauna: svatý Vojtěch,  1725-1730,řezba, kostel 

svatého Mikuláše V Benešově 

 

 

9.  Následovník Matyáše Bernarda Brauna: Svatý Prokop, 1725-1730, řezba, kostel 

svatého Mikuláše V Benešově 
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10. Philipp Kilian: Apoteźa svatého Klimenta jako patrona královehradecké diecéze 

biskupa Jana Františka Kryštofa, 1682, rytina, 69 x 93cm, Národní knihovna Praha, inv. 

Č. Th 386 
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11. Bartholomeus Kilian: Univerzitní teze Kristiána Aloise Rotha- Svatý Kliment, 

1684, mědiryt, 69 x 44 cm, Augsburg Stadtbibliothek 
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12. Ignác Raab: Svatý Klement obrátil na víru Kristiána Sisinnia a jeho Manželku 

Theodoru, 60. léta 18.století, 215 x 200 cm, olej, plátno, kostel svatého Mikuláše 

v Benešově 

 

 

13. Rembrandt van Rijn: Danae, 1636-1643, olej, plátno, 185 x 203 cm  Hermitage 

museum 
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14. Neznámý autor: Svatý Klement obrátil na víru Kristiána Sisinnia a jeho 

Manželku Theodoru, 11.stol, freska, bazilika San Clementev Římě 
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15. Ignác Raab: Svatý Kliment žehná Klementinské koleji, 60. léta 18.století, 215 x 

200 cm, olej, plátno, kostel svatého Mikuláše v Benešově 

 

 

16. Ignac Raab: Svatému Ignácovi se zjevuje Nejsvětější trojice, 60. léta 18. století, 

olej plátno, 220 x 200 cm, jezuitská kolej v Bohosudově 
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17.  Jan Jiří Heinsch: Svatý František Borgiaš, olej, 80. léta 17.století, Národní 

galerie v Praze 

 

 

18.  Ignác Raab: Svatý Kliment, 60. léta 18.století, olej na mědi, 43 x 32 cm, 

soukromá sbírka 
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19. Jan Hiebel: Svatý Kliment žehná Klementinu, 1714-1715, freska, kostel svatého 

Klimenta v Praze 

 

 

 

20.  Jan Hiebel: Pohled na Klementinum, areál pod ostavbě v 30. letech 18. století, 

30. léta 18. století, kvaš, pergamen, Národní muzeum v Praze  
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21.  Ignác Raab: Svatý Heráklius učitel a mučedník v Římě, 60. léta 18. století, olej, 

plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově 

 

 

22.  Neznámý autor: Svatý  Heraklius, třetí čtvrtina 18.století, rytina, Královská 

kanonie premonstrátů na Strahově 
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23.  Neznámý autor: Náhrobek svatého Heráklia, 4. století, náhrobek, Center for 

Epigraphical and Palaeographical Studies 

 

24.  Pohled na Kolloseum, Giovanni Battista Piranesi, 1756, rytina, 77 x 54 cm, The 

Elisha Whittelsey Collection The Elisha Whittelsey Collection 

http://www.baroque-in-art.org/artist-page-Giovanni+Battista+Piranesi.html
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25. Ignác Raab: Obracení svatého Klimenta na víru svatým Pavlem, 60. léta 

18.století, ole, plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově 

 

 

26. Raffaello Sanzio Raphael: Svatý Jan Křtitel v poušti, 1517, olej,  plátno, 135 x 

142 cm,  Louvre Museum Paris France 

http://www.topofart.com/artists/Raphael/
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27. Ignác Raab: Svatý Klement před plavbou do vyhnanství posiluje křesťany, 60. 

léta 18.století,olej, plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově 
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28. Ignác Raab: Svatý Klement ve vyhnanství v Chersoneských lomech, 60. léta 

18.století, olej, plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově 

 

29.  Ignác Raab: Svatý Klement klečí před beránkem, 60. léta 18.století, olej, plátno, 

215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově 
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30. Sebastian Conca: Svatý Kliment předvádí zázrak, 1700-1721, freska, bazilika 

San Clemente v Římě 
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31. Ignác Raab: Klement s kotvou přivázanou k hrdlu svržen do moře, 60. léta 

18.století, olej, plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově 
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32. Ignác Raab: Svatému Ignácovi se na lodi při cestě do Jeruzaléma zjevuje Kristus, 

třetí čtvrtina 18.století, olej, 220 x 200 cm,  jezuitská kolej v Bohosudově 

 

 

33. Johann Hiebel: Klement s kotvou přivázanou k hrdlu svržen do moře, 1714-1715, 

freska, Kostel svatého Klimenta v Praze 
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34. Giovanni Odazzi: Umučení svatého Klimenta, 1700-1721, freska, bazilika San 

Clemente 
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35.  Ignác Raab: Zázračné ustoupivši moře odkrývá kapličku s ostatky svatého 

Klementa, 60. léta 18.století, olej, plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše 

v Benešově 

 

 

36. Johann Hiebel: Zázračné ustoupivši moře odkrývá kapličku s ostatky svatého 

Klementa, 1714-1715 freska, Kostel svatého Klimenta v Praze 
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37. Ignác Raab: Svatý Klement světí kněze, 60. léta 18.století, olej, plátno, 215 x 200 

cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově  

 

38. Ignác Raab: Svatý Klement před rozhodnutím, obětovat bohům nebo odejít do 

vyhnanství, 60. léta 18.století, olej, plátno, 215 x 200 cm,  kostel svatého Mikuláše 

v Benešově 
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39. Ignác Raab: Svatý Klement vyučuje pohany ohromené zázrakem, 60. léta 

18.století, olej, plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově 

 

 

40. Ignác Raab: Svatý Klement zvolen papežem, 60. léta 18.století, olej, plátno, 215 

x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově 
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41. Ignác Raab: Svatý Klement vykládá tajemství víry, 60. léta 18.století, olej, 

plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově 
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42. Ignác Raab: Na modlitbu svatého Klemementa vytryskne ze skály pramen, 60. 

léta 18.století, olej, plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově 

 

 

43. Johann Hiebel: Na modlitbu svatého Klemementa vytryskne ze skály pramen, 

1714-1715, freska, kostel svatého Klimenta v Praze 
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44. Ignác Raab: Pohanští kněží se u prefekta dožadují smrti svatého Klementa, 60. 

léta 18.století, olej, plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově 
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45. Ignác Raab: Křest svatého Klementa, třetí čtvrtina 18.století, 60. léta 18.století, 

olej, plátno, 215 x 200 cm,  kostel svatého Mikuláše v Benešově 

 

 

 

46. Petr Pavel Rubens: Křest císaře Konstantina, 1623-1625, rytina, 45 x 58 cm,  

Harvard Art Museums 
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47. Ignác Raab: Lidé modlící se, aby jim Bůh ukázal tělo jejich mučedníka, 60. léta 

18.století, olej, plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově 
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48. Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Jidáš vrací třicet stříbrných, 1629, olej, dubová 

deska, 79 x 102,3 cm, soukromá sbírka 

 

 

49. Ignac Raab: Detail obrazů Svatý Kliment s kotvou přivázanou k hrdlu vhozen do 

moře a Zázračné ustoupivši moře odkrývá kapličku s ostatky svatého Klimenta, 60. léta 

18.století, olej, plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově 
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50. Ignác Raab: Svatý Cyril přiváži ostatky svatého Klimenta do Řím, 60. léta 

18.století, olej, plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově 
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52. Giovanni Odazzi : Přenesení ostaků svatého Klimenta do Říma, 1700-1721, 
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57. Ignác Raab: Matka učí svatého Aloise zbožnosti, poslední třetina 18. století, olej, 
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58. Ignác Raab: Svatý Klement vyučuje své žáky, 60. léta 18.století, olej, plátno, 200 

x 158 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově 
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44. Ignác Raab: Pohanští kněží se u prefekta dožadují smrti svatého Klementa, 60. 

léta 18.století, olej, plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově. 

Foto: archiv autora 

45. Ignác Raab: Křest svatého Klementa, třetí čtvrtina 18.století, 60. léta 18.století, 

olej, plátno, 215 x 200 cm,  kostel svatého Mikuláše v Benešově. Foto: archiv 

autora. 

46. Petr Pavel Rubens: Křest císaře Konstantina, 1623-1625, rytina, 45 x 58 cm,  

Harvard Art Museums. Foto: www.harvardartmuseums.org 

47. Ignác Raab: Lidé modlící se, aby jim Bůh ukázal tělo jejich mučedníka, 60. léta 

18.století, olej, plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově. Foto: 

archiv autora 

48. Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Jidáš vrací třicet stříbrných, 1629, olej, dubová 

deska, 79 x 102,3 cm, soukromá sbírka. Reprodukce z knihy: Kol. autorů: The 

mystery of the young Rembrandt, Mnichov 2001, 227 

49. Ignac Raab: Detail obrazů Svatý Kliment s kotvou přivázanou k hrdlu vhozen do 

moře a Zázračné ustoupivši moře odkrývá kapličku s ostatky svatého Klimenta, 

60. léta 18.století, olej, plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše 

v Benešově. Foto: archiv autora 

50. Ignác Raab: Svatý Cyril přiváži ostatky svatého Klimenta do Řím, 60. léta 

18.století, olej, plátno, 215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově. Foto: 

archiv autora 

51. Neznámý autor: přenesení ostatků svatého Klimenta, 12. století, freska,  bazilika 

svatého Klimenta. Foto: www.basilicasanclemente.com 

52. Giovanni Odazzi : Přenesení ostaků svatého Klimenta do Říma, 1700-1721, 

freska, bazilika San Clemente v Římě. Foto: archiv autora 

53. Ignác Raab: Svatý Klement vyučuje lid, 60. léta 18.století, olej, plátno, 215 x 200 

cm,  kostel svatého Mikuláše v Benešově. Foto: archiv autora 

http://www.harvardartmuseums.org/
http://www.basilicasanclemente.com/
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54. Ignác Raab: Svatý Klement píše list Korintský, 60. léta 18.století, olej, plátno, 

215 x 200 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově. Foto: archiv autora 

55. Ignác Raab: Svatý František Xaverský studuje, poslední třetina 18. století, olej, 

plátno, 220 x 200cm, jezuitská kolej v Bohosudově. Reprodukce z : 

SVOJANOVSKÝ 1998 

56. Ignác Raab: Alegorie víry, třetí čtvrtina 18. století, 60. léta 18.století, olej, plátno, 

200 x 158 cm,  kostel svatého Mikuláše v Benešově. Foto: archiv autora 

57. Ignác Raab: Matka učí svatého Aloise zbožnost, poslední třetina 18. století, olej, 

plátno, 220 x 200 cm,  Štěkeň. Foto: Reprodukce z : SVOJANOVSKÝ 1998 

58. Ignác Raab: Svatý Klement vyučuje své žáky, 60. léta 18.století, olej, plátno, 200 

x 158 cm, kostel svatého Mikuláše v Benešově. Foto: archiv autora
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9. Seznam použitých zkratek  

 

atd.- tak dále 

bl. -blahoslavený 

č. -číslo  

pozn. - poznámka  

Sk - Skutky apoštolů  

sv. -svatý 
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10. Prameny 
 

 

Městské muzeum v Benešově 

 

Doplňkový list kulturní památky 20006/1—Doplňkový list kulturní památky 

č.20006/1. Kostel svatého Mikuláše. 1989 

Doplňkový list kulturní památky 20006/2—Doplňkový list kulturní památky 

č.20006/2. Socha svatého Jana Nepomuckého. 1989 

Doplňkový list kulturní památky 20006/3—Doplňkový list kulturní památky 

č.20006/3. Socha svatého Floriána. 1989 

Doplňkový list kulturní památky 20006/4—Doplňkový list kulturní památky 

č.20006/4. Zvonice u kostela svatého Mikuláše. 1989 

Doplňkový list kulturní památky 20006/5—Doplňkový list kulturní památky 

č.20006/5. Náhrobek Mudr.Vladimíra Haeringa. 198 

Farní kronika města Benešov, od roku 1883, neinventarizováno 

Laboratorní zpráva-Obraz Asumpty, kostel svatého Mikuláše v Benešově,  Dorothea 

Pechová, Rukopis. Praha 1997 

Restaurátorská zpráva: Assumpta z Benešova. Restaurátorská zpráva a dokumentace. 

Veselá Alena, Rukopis. Praha 1998 

 

Státní okresní archiv Benešov 

Liber memorabilium I. 1737-1780, Státní okresní archiv Benešov. 

Pokorný František Václav, Paměti Pyšelské, 16 

 

Anály piaristické koleje v Benešově u Prahy fond 612 

Soukromé zápisky Františka Horáčka 1810-50, uloženo v Okresním Archivu 

Benešov, sbírka vyčleněných kronik. 

 

Moravský zemský archiv 

Andreas SCHWEIGL: Abhandlungen von den bidenden Künsten in Mähren. Brno 

1784, MZA, G11, inv.č. 196, 163-165 

Cerroniho sbírka, 79/1, Pamětní list Tobiáše Osvalda 

Catalogus Personarum et Officiorum Collegii et Domus Probationis Brunnae 1649-

1772. 
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Jesuiten Catalogus novitiorum Societatis Jesu, F. M. 593. 

 

Královská kanonie premonstrátů na Strahově 

DC III 18—Diarum collegii Societa Jesu ad sanctum Clementem Petero-

Pragae. Praha 1699-1714 

 

 Národní památkový ústav 

Evidenční karta movité kulturní památky 81833— Evidenční karta movité 

kulturní památky č. 81833. Obraz křesťané se za svatého Klimenta modlí k Bohu 

Evidenční karta movité kulturní památky 72761— Evidenční karta movité 

kulturní památky č. 72761. Obraz pohanští kněží se u prefekta domáhají smrti 

svatého Klimenta 

Evidenční karta movité kulturní památky 76466— Evidenční karta movité 

kulturní památky č. 76466. Obraz svatý Cyril převáží ostatky do Říma, kde je pro 

ně budován chrám 

Evidenční karta movité kulturní památky 80062— Evidenční karta movité 

kulturní památky č. 80062. Obraz svatý Kliment káže křesťanům 

Evidenční karta movité kulturní památky 82003— Evidenční karta movité 

kulturní památky č. 82003. Obraz svatý Kliment obrací Sisinia a Theodoru na 

křesťanskou víru. 

Evidenční karta movité kulturní památky 75751— Evidenční karta movité 

kulturní památky č. 75751. Obraz Alegorie víry  

Evidenční karta movité kulturní památky 71826— Evidenční karta movité 

kulturní památky č. 71826. Obraz křest svatého Klimenta 

Evidenční karta movité kulturní památky 80062— Evidenční karta movité 

kulturní památky č. 80062. Obraz svatý Kliment káže křesťanům 

Evidenční karta movité kulturní památky 70330— Evidenční karta movité 

kulturní památky č. 70330. Obraz svatý Kliment píše list korintské církvi 

Evidenční karta movité kulturní památky 79740— Evidenční karta movité 

kulturní památky č. 79740. Obraz svatý Kliment před plavbou do vyhnanství 

posiluje křesťany 

Evidenční karta movité kulturní památky 80906— Evidenční karta movité 

kulturní památky č. 80906. Obraz svatý Klment před rozhodnutím obětovat 

bohům 
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Evidenční karta movité kulturní památky 76407— Evidenční karta movité 

kulturní památky č. 706406. Obraz svatý Kliment rozmlouvá se svými žáky 

Evidenční karta movité kulturní památky 84077— Evidenční karta movité 

kulturní památky č. 84077. Obraz svatý Kliment s kotvou přivázanou ke krku 

svržen do moře 

Evidenční karta movité kulturní památky 70981— Evidenční karta movité 

kulturní památky č. 70981. Obraz svatý Kliment obrácen svatým Pavlem na víru 

Evidenční karta movité kulturní památky 79160— Evidenční karta movité 

kulturní památky č. 79160. Obraz svatý Kliment v modlitbě klečí před beránkem 

Dobroslav Líbal: Stavebně historický průzkum historického jádra. 

Restaurátorská zpráva. 1972 

Jitka Musilová: Provedení informativního restaurátorského průzkumu hlavního 

oltáře, interiér kostela svatého Mikuláše v Benešově.Restaurátorská zpráva. Praha 

2009 

Magdalena Černá: Ignác Raab:Alegorie víry, Restaurátorská zpráva. Praha 

2001 

Marek Scheibt: Provedení informativního restaurátorského průzkumu malířské 

výzdoby interiéru kostela svatého Mikuláše. Restaurátorská zpráva. 1999 
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