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„Netruchli, duchovní dcero, nad smrtí své drahé matky, neboť 
její duše se již spojila s ženichem, zatímco její tělo bylo pohřbe-
no.“ 1 Tato slova útěchy adresoval vídeňský kněz Josef Freydt 
Marii Josefě Otislavové z Kopenic, dlouholeté představené 
brněnského kláštera františkánských terciářek, po smrti její 
předchůdkyně Maximiliány ze Spaaru na konci roku 1677. 
Stručně, ale výstižně charakterizují vnímání smrti v ženské 
řeholní komunitě v raném novověku. Úmrtí řádové sestry 
nebylo chápáno jaké „pouhé“ ukončení pozemského bytí a pře
chod duše na věčnost. Chvíle skonu představovala především 
naplnění svazku s Kristem, k němuž se řeholnice zavazovaly 
při složení svých slibů. Topoi nevěst Kristových, zaslíbených 
panen, jejichž modlitby a přímluvy napomohou vykoupení 
lidstva, byl silně zakořeněn uvnitř i vně klášterního světa.2 

Smrt, nedílná součást života, našla své místo rovněž 
ve vizuálním prostředí brněnského františkánského konven
tu. V  průběhu 17. a  18. století zde byla postupně vytvářena 
pozoruhodná portrétní galerie abatyší, kdy představené jsou 
zobrazeny ve chvíli svého skonu. Dodnes se dochovalo celkem 
patnáct rozměrných celofigurových funerálních portrétů žen, 
které se postupně vystřídaly v čele brněnského konventu.3 

Počátky společenství františkánských terciářek v Brně 
spadají do konce 15. století. Prvotní podnět k vytvoření komu
nity Třetího řádu sv. Františka vzešel z měšťanského prostředí, 
od vdovy po brněnském zlatníkovi Markéty Goldschmiedové. 
Původně laické společenství zbožných žen nabývalo postupně 
v průběhu 16. století obrysy klášterní komunity fungující podle 
řeholních předpisů a obývající vlastní řádový dům postavený 
na předměstí za brněnskými hradbami. K definitivnímu zfor
mování do podoby konventu s klauzurním způsobem života 
došlo ve druhém desetiletí 17. století. Iniciátorem přeměny se 
stal kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina 
(1570–1636), který tak navázal na soudobé reformní tendence 
ideově vycházející z dekretu De regularibus et monialibus přija
tého na závěrečném zasedání Tridentského koncilu a v případě 
ženských řeholí rovněž z bul Circa pastoralis officii a Decori et 
honestati vydaných papežem Piem V.4 Nově požadovaná přísná 
klauzura měla chránit sestry před okolním světem. A to nejen 
po stránce fyzické a morální. Klauzura měla rovněž vytvářet 
a  zajišťovat prostředí, které by nebylo narušováno podněty 
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zvenčí, prostředí, ve kterém se sestry mohly plně soustředit 
na kontemplativní život, věnovat se svému duchovnímu poslání, 
přímluvám za křesťanskou společnost i za konkrétní jedince 
a svému spirituálnímu rozvoji – misijní činnosti ve svém nitru.5 

Kardinál Dietrichstein zajistil pro brněnské společen
ství františkánek terciářek výstavbu menšího konventu s kos
telem zasvěceným sv. Josefovi, poskytl první majetkové fun
dace a rovněž sepsal stanovy, podle nichž měly brněnské ře
holnice žít.6 Pro snazší adaptaci stávajících členek komunity 
na nový způsob života, jehož nejvýraznější změnou bylo právě 
zavedení klauzury, pozval Dietrichstein do Brna tři sestry z ví
deňského augustiniánského kláštera na Himmelpfortgasse – 
Barboru Františku z Rappachu, Evu Pittlerovou a Eufrosinu 
Auffartovou. První z nich, Barbora Františka byla 22. července 
roku 1623 jmenovaná abatyší brněnského konventu.7 Právě 
její portrét stojí na počátku sérii posmrtných podobizen před
stavených svatojosefské komunity. [obr. 1] 

Barbora Františka z Rappachu je na rozměrném, dva 
metry širokém plátně zachycena v životní velikosti. Její mrt
vé tělo spočívá na  lůžku, kolem kterého je rozestaveno osm 
štíhlých vysokých planoucích svící. Abatyše je oděna v pros
tém tmavém řádovém hábitu. Hlavu má položenou na bílém 
polštáři překrytém světlou pokrývkou s  černým krajkovým 
lemem. Ruce klidně složené na hrudi svírají drobný krucifix, 
růženec a knihu – patrně breviář nebo text řehole. U nohou 
mrtvé, v pravé části obrazu, stojí kříž s korpusem Krista a ko
vová nádoba na svěcenou vodu s kropáčem. Uprostřed plátna 
v horní části je umístěn nápis udávající základní životopisná 
data zesnulé abatyše, napravo od  něj pak její rodový znak. 
Text je dnes již velmi špatně čitelný. 

Barbora Františka zemřela v únoru 1646, bylo jí tehdy 
již osmaosmdesát let.8 Celá brněnská komunita se ve chvíli její 
smrti nacházela ve Vídeňském Novém Městě, kam se sestry 
uchýlily z obavy před švédským vojskem. Jejich domovský kláš
ter, ležící vně městských hradeb, musel být navíc z obranných 
důvodů zbořen. Barbora Františka z Rappachu prožila v čele 
brněnského konventu celkem třiadvacet let, její tělo však na
konec spočinulo v kryptě kostela augustiniánek ve Vídni, tedy 
v místech, kde svou řeholní dráhu zahájila.9 Zpátky na Moravu 
se řeholnice vrátily až rok po její smrti, tehdy již v jejich čele 
stála nová matka představená Kateřina Františka z  Eitzingu 
(1612/1613–1666). Před pětatřicetiletou abatyší stál nelehký 
úkol – zajistit pro konvent vhodný pozemek uvnitř městských 
hradeb a zahájit výstavbu nových klášterních budov. Obé se jí 
zdařilo. Za Kateřiny Františky byla postavena značná část kon
ventu a kostel sv. Josefa (stavěn v letech 1651–1653).10 Do zdejší 
krypty byly následně, až do zrušení kláštera roku 1782, pocho
vávány všechny členky klášterní komunity. První abatyše však 
chyběla. Fyzickou nepřítomnost ostatků ženy, která se podí
lela na transformaci laické komunity na řeholní a stála v čele 
nově formovaného konventu v prvních dvou desetiletích jeho 
existence, si musely sestry uvědomovat již ve chvíli, kdy svou 
abatyši ve Vídni pohřbívaly. Možná právě tento moment inicio
val vznik jejího portrétu a ustanovil specifickou a nekonvenční 
podoby celé série. 

Ztuhlá tvář Barbory Františky z Rappachu naznačuje, že 
obraz nemá zachycovat abatyši v posledních chvílích na tomto 
světě, ale až po skonu – tedy v momentě kdy, slovy kněze Freydta, 
se duše řeholnice „již spojila s ženichem“. Přesná doba vzniku 
obrazu není známa. Autorství je nejasné. Jak již bylo naznačeno, 

1 – Středoevropský malíř, Barbora Františka z Rappachu, 1646. Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily, 
depozitář Kanonie premonstrátů v Nové Říši
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lze předpokládat, že sestry daly obraz namalovat ještě ve Víd
ni, případně ve Vídeňském Novém Městě, jakožto upomínku 
na matku představenou, jejíž tělo musely ponechat ve Vídni. 

Ve  františkánském řádovém prostředí měla blízkost 
ostatků mrtvých členů komunity nezanedbatelný význam, 
i zemřelým řeholníkům potažmo řeholnicím náleželo v živo
tě společenství důležité místo. Výmluvně to dokládá jednání 
brněnského kapucínského konventu po výstavbě nových kláš
terních budov uvnitř městských hradeb. Řád menších bratří 
sv. Františka původně sídlil za hradbami. V roce 1645 však mu
sel být jejich klášter z obranných důvodů zbořen – potkal jej 
tedy stejný osud jako brněnské františkánky. Kapucíni rovněž 
záhy poté zahájili výstavbu nového konventu a kostela uvnitř 
města, na  tehdejším Uhelném trhu. Roku 1656 byla stavba 
dokončena a  vysvěcena. Zápis v  klášterní kronice udává, že 
řeholníci při té příležitosti nechali vyzvednout ostatky brat
rů, které spočívaly na  místě původního chrámu, a  uložili je 
v  právě dokončené nové kryptě.11 Zesnulí členové řádu tak 
opět nalezli místo v blízkosti svých žijících spolubratří. Nešlo 
o pouhou formalitu omezující se na fyzické pozůstatky. Mrtví 
členové komunity byli v  prostředí „svého“ konventu nadále 
přítomni i v duchovní a liturgické sféře. Již řehole sv. Františ
ka z Assisi i řehole sv. Kláry předepisují pravidelné modlitby 
za duše zesnulých členů. Pro tyto účely pak v řádovém pro
středí, nejen františkánském, vznikala pečlivě vedená nekro
logia – seznamy zemřelých udávající jméno bratra či sestry, 
datum úmrtí, případně i další doplňující informace jako dů
vod skonu, doba strávená v řádu či funkce v konventu. 

Funerální podobizna Barbory Františky z  Rappachu 
stojí na počátku velice neobvyklé portrétní galerie. V průběhu 
následujících let k tomuto prvnímu plátnu postupně přibýva
ly další. V čele brněnského kláštera františkánek terciářek se 
během jeho existence vystřídalo celkem dvaadvacet řeholnic. 
Do  roku 1675 byl úřad matky představené doživotní, od  to
hoto data však došlo ke změně – z rozhodnutí řádového pro
vinciála P. Bernarda Sanniga byla abatyše nově volena pouze 
na tři roky.12 Tento stav trval až do počátku roku 1782, kdy byl 
klášter v důsledku josefínských reforem zrušen.13 

Portrétů je dnes dochováno patnáct:14

1. Barbora Františka z Rappachu (†1646)
2. Kateřina Františka z Eitzingu (†1666)
3. Marie Beatrix Rosstauscherová 
 z Reithoffenu (†1696)
4. Marie Josefa Otislavová z Kopenic (†1707)
5. Marie Patrície Pospíšilová z Heidelsdorfu (†1718)
6. Marie Lydvina Heissová (†1718)
7. Marie Klára Romová (†1728)
8. Marie Gabriela Amaxová (†1740)
9. Marie Barbora Schwartzová (†1742)
10. Marie Bernardina Michlová (†1752)
11. Marie Kordula Kniepandlová (†1758)
12. Marie Karolína Besneckerová (†1758)
13. Marie Angelina Majtová (†1766)

14. Marie Elizabeta Millerová (†1769)
15. Marie Cecílie Dögerová (†1776)
Poslední tři abatyše – Marie Anežka Halbhuberová, 

Marie Bernardina Thomerová a  Marie Benedikta Feltlová 
– v  době zrušení konventu stále žily, k  namalování jejich 
posmrtných podobizen tedy nikdy nebylo přistoupeno. 
Chybí plátna čtyř představených – Marie Maxmiliány ze 
Spaaru (†1677), Marie Leopoldiny Schmidové (†1694), Ma
rie Walburgy Haukové (†1756) a  Marie Nepomuceny Hej
tové (†1773), tato díla jsou patrně ztracena.15 Pro vyhotovení 
portrétu nebylo důležité, zda abatyše zemřela v úřadě, či ni
koli – což se ostatně týká hned dvou třetin zobrazených ře
holnic. V silně hierarchizovaném prostředí řeholní komunity 
byla funkce matky představené, i když pouze dočasná, nadále 
vedena v patrnosti a její nositelka v patřičné úctě. Podobizny 
tak byly vytvářeny i abatyším bývalým, které v době skonu již 
ani nemusely v klášteře zastávat žádné významnější funkce. 

K cyklu se dále tematicky řadí i dva funerální portréty 
dobrodinek kláštera – Anny Viktorie Schmidové z Freihofenu 
(†1640) a Anny Veroniky ze Švábenic (1600–1663), rozené Bítovské. 
[obr. 2] Anna Viktorie byla členkou brněnského konventu, nikdy 
ovšem nestála v jeho čele. Klášteru však přinesla výjimečné 
věno – 80 000 zlatých, jimiž bylo obtíženo panství Kunštát.16 
Každoročně 10. května, v den úmrtí Anny Viktorie, měly sestry 
na její památku dát sloužit requiem a modlit se noční modlit
by.17 Podobizna Anny Viktorie se od zbytku série liší – plátno 
je menších rozměrů (88 × 138 cm), čemuž odpovídá i zachycení 
mrtvé v polofiguře. Rovněž doprovodný nápis, v němž je řehol
nice nazývána Mitschtifterin, není součástí plátna, ale je umístěn 
po obvodu rámu. Druhá jmenovaná, Anna Veronika ze Švábenic 
se nikdy členkou brněnského konventu nestala. Dvakrát pro
vdaná dědička malenovického panství si privilegium spočinout 
v klášterní kryptě v řádovém hábitu patrně vysloužila finanční 
podporou brněnské komunity. Fakt, že byla pohřbena v řeholním 
oděvu v kryptě svatojosefského kláštera, je ostatně zdůrazněn 
i v doprovodném nápise na obraze. Její podobizna je formátově 
zcela shodná s portréty abatyší.18 Obraz je zároveň vizuálním 
dokladem žádané pohřební praxe aristokracie raného novověku 
– přání ulehnout k poslednímu odpočinku v řádovém rouchu.19 

Všechny dochované portréty abatyší jsou pojednány 
totožně. Vznik prvního plátna lze spojit s rokem 1646, po
slední malba byla vyhotovena na  jaře 1776 a zaznamenává 
podobiznu Marie Cecílie Dögerové, která zemřela v dubnu 
toho roku. [obr. 3] I ona je zachycena stejně jako její před
chůdkyně – mrtvá žena v řádovém oděvu, jejíž hlava spočívá 
na bílé podušce, v rukách zesnulé i kolem postele jsou roz
místěny tytéž předměty. Nápis uprostřed plátna ji předsta
vuje jako ctihodnou matku, která podvakráte chvályhodně 
stála v  čele konventu. Naposledy vydechla 21. dubna roku 
1776 ve věku 76 let. Pětapadesát let prožila v řeholním spo
lečenství a nyní již odpočívá v pokoji. V průběhu sto třice
ti let se tedy celková koncepce nijak neproměnila. Rovněž 
doprovodný text neustále variuje stejné informace – jméno 
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řeholnice, jak dlouho, eventuálně kolikrát byla abatyší br
něnského konventu, den a hodina jejího skonu, věk a počet 
let, které strávila v řádu. 

Období od skonu až po vykonání pohřebního obřadu 
bylo v řeholním prostředí provázeno řadou úkonů a povinností. 
Po omytí a odění do řádového roucha bylo tělo vystaveno 

2 – Středoevropský malíř, Anna Veronika ze Švábenic, rozená Bítovská, 1663. Českomoravská provincie Římské unie řádu 
sv. Voršily, depozitář Kanonie premonstrátů v Nové Říši

3 – Středoevropský malíř, Marie Cecílie Dögerová, 1776. Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily, depozitář Kanonie 

premonstrátů v Nové Říši
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a až do chvíle pohřbení nesmělo být ponecháno o samotě. 
U zemřelého či zemřelé se střídali členové potažmo členky 
konventu a probíhaly modlitby za spásu duše, jež se vydala 
na věčnost.20 Nezodpovězenou otázkou zůstává, kdy, za jakých 
podmínek a v kterých prostorách mohly podobizny z brněn
ského františkánského cyklu vlastně vzniknout. Tváře všech 
abatyší jsou výrazně individualizované, malíři tedy na plátnech 
zachycovali fyziognomii skutečných žen. [obr. 4–7] Je však téměř 
vyloučeno, že by umělec směl spatřit výstav těla a zaznamenat si 
rysy zesnulé abatyše ve chvílích, kdy se u něj modlily a přebývaly 
další sestry. Tyto aktivity totiž probíhaly v prostoru klauzury, 
kterou mrtvá opouštěla až ve chvíli pohřbu. 

Lze přepokládat, že vyhotovení portrétů bylo zadává
no umělcům působícím v Brně. Špatný stav dochovaných plá
ten však výrazně znesnadňuje možnost atribuce jednotlivých 

děl. Obrazy vykazují poměrně kolísavou kvalitu a  až na  dvě 
výjimky – podobizny Marie Patrície Pospíšilové (1653–1718) 
a Marie Lydviny Heissové (1648–1718) – pochází každé plátno 
z jiné ruky. To jen potvrzuje předpoklad, že celá série vznika
la postupně v  průběhu desítek let a  jednotlivé portréty byly 
vyhotoveny bezprostředně po  skonu. Úmrtí Marie Patrície 
Pospíšilové a Marie Lydviny Heissové dělil pouhý měsíc a ně
kolik málo dní, opětovné přizvání téhož malíře tak bylo lo
gickým krokem, ne však pravidlem.21 Obdobná situace nasta
la i o čtyřicet let později. V rozmezí necelých tří měsíců roku 
1758 zemřely Marie Kordula Kniepandlová (1692–1758) a Marie 
Karolína Besneckerová (1687–1758), jejichž funerální portréty 
vytvořili rozdílní umělci. Těžko dnes říci, jaké pohnutky vedly 
k angažování jiného malíře v takto krátké době – mohla za tím 
stát nespokojenost s prací prvního z nich, či třeba, zcela prag

4 – Středoevropský malíř, Kateřina Františka z Eitzingu (detail), 1666. 

Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily, depozitář 

Kanonie premonstrátů v Nové Říši

6 – Středoevropský malíř, Marie Bernardina Michlová (detail), 1752. 

Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily, depozitář 

Kanonie premonstrátů v Nové Říši

5 – Středoevropský malíř, Marie Josefa Otislavová z Kopenic (detail), 

1707. Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily, depozitář 

Kanonie premonstrátů v Nové Říši

7 – Středoevropský malíř, Marie Elizabeta Millerová (detail), 1769. 

Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily, depozitář 

Kanonie premonstrátů v Nové Říši
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maticky, jeho aktuální nedostupnost. Pouze v jednom případě 
je dílo signováno – na zmíněném portrétu abatyše Marie Ka
rolíny Besneckerové (1686/1687–1758) je vpravo pod textem 
umístěn nápis fecit Xaverius Kautsky. [obr. 8] Autora obrazu lze 
hypoteticky ztotožnit s  malířem Franzem Kautským (1705–
1761), jehož portrétní tvorba je doložena v brněnském klášteře 
kapucínů.22 

V raném novověku náležely portrétní série představe
ných k běžné součásti uměleckého mobiliáře mužských i žen
ských klášterů.23 Jednalo se vlastně o církevní obdobu aristo
kratických galerií předků. Podobizny opatů, proboštů či pře
vorů a abatyší měly vizuálně zprostředkovávat a umocňovat 
význam, starobylost, tradici a nepřetržité fungování dané cír
kevní instituce – tedy prezentovat hodnoty, jichž si raně no
vověká společnost nadmíru cenila. Vznik těchto portrétních 
cyklů je úzce provázán se zvyšujícím se zájmem o historiogra
fii, který v  průběhu 17. století v  církevním prostředí značně 
sílil – byly sepisovány četné kroniky, pečlivě vedeny klášter
ní anály, vznikaly životopisy světců, význačných příslušníku 
řádu, prelátů apod.24 Tyto tendence se samozřejmě odrazily 
i  v  ženském řádovém prostředí.25 Ve  stanovách brněnských 
františkánek z  roku 1677 byla vysloveně zmíněna povinnost 
péče o  pamětní knihy. Tzv. „Archiv-Bücher“ měly obsahovat 
seznamy řeholnic, data jejich úmrtí a rozličné záznamy o dů
ležitých událostech týkajících se chodu a života konventu.26 

V  případě mužských klášterů bývaly portrétní cykly 
obvykle umísťovány v pokojích a na chodbách prelatury. Oby
dlí představeného náleželo, vedle kostela, k návštěvnicky nej
exponovanějším místům kláštera. V prostorách prelatury byl 

situován nejen apartmán preláta, ale rovněž pokoje pro hosty 
z řad církevní a světské aristokracie, dále sály využívané u pří
ležitostí různých svátků, oslav, banketů a  hostin na  počest 
významných návštěv. Čilý společenský ruch tak z  prelatury 
vytvářel ideální místo k žádoucí vizuální prezentaci klášterní 
komunity, její historie a významu. Tomu odpovídala i podo
ba portrétních cyklů – preláti bývali zobrazováni s insigniemi 
svého úřadu, na bohatě dekorovaných stolcích nalezly místo 
mapy panství, plány staveb, významné listiny, knihy upomí
nající na vědeckou či literární činnost portrétovaného apod. 
Pozadí bylo vyhrazeno realizovaným stavbám či knihovnám. 
K  rozvinutí a  doplnění informační a  reprezentativní funkce 
obrazu sloužily i doprovodné texty. Divák mohl být jejich pro
střednictvím obeznámen nejen se základními životopisnými 
daty portrétovaného, ale zároveň i detailněji porozumět po
stavení kláštera, jeho společenským kontaktům, majetkovým 
ziskům či významným událostem z jeho historie.27 

Obdobně jsou koncipovány i známé cykly z ženských 
řeholních domů. Od  začátku 17. století vznikala portrétní 
galerie abatyší benediktinského kláštera Frauenchiemsee. 
Představené starobylého konventu založeného již v 8. století 
jsou zachyceny v  polofiguře s  atributy svého úřadu (berla, 
rukavice, pektorál, koruna). Ve spodní části jsou malby do
plněny o prosté nápisy zaznamenávající pořadí abatyše, jmé
no, rok volby a úmrtí.28 Podobně konvenčně je pojat i cyklus 
abatyší svatojiřského kláštera benediktinek na  Pražském 
hradě. Pro něj však byla zvolena reprezentativnější forma 
celofigurových podobizen, která odpovídala výjimečné
mu postavení nejstaršího řádového domu v Čechách i jeho 

8 – Franz Xaver Kautsky, Marie Karolína Besneckerová, 1758. Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily,  

depozitář Kanonie premonstrátů v Nové Říši
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abatyší – matky představené, honosící se titulem kněžny, 
směly korunovat manželky českých králů. V případě abatyší 
z Frauenchiemsee vznikla značná část obrazů až posmrtně. 
Není vyloučeno, že rovněž některé podobizny ze svatojiřské 
galerie byly vyhotoveny až po  skonu matky představené.29 
Přesto však oba cykly respektují tradiční podobu daného ob
razového typu. Zmíněné portrétní galerie, vytvářené pro vý
znamná řeholní společenství, ovšem představují pouze zlo
mek této produkce. Nutno podotknout, že portréty spojené 
s ženským řádovým světem stojí poněkud mimo zájem his
toriků umění.30 Důvodů je několik – svou úlohu bezpochyby 
hraje obecně nižší umělecká kvalita těchto děl, dále historic
ké událostí, které vedly k jejich rozprodání, přerozdělení či 
zničení, a zároveň nedostupnost obrazů uzavřených v depo
zitářích i církevních objektech. 

Problematika portrétů v  ženském řádovém prostředí 
sice není doposud příliš prozkoumána, přesto se cyklus od br
něnských františkánek jeví jako zcela ojedinělý. Funerální 
portréty spojené s řádovým prostředím jsou sice prokazatelně 
doloženy, ve  větších sériích se však nevyskytují.31 Ve  střední 
Evropě je navíc tento typ podobizen provázán spíše se šlech
tickým prostředím. Například známý posmrtný portrét Kata
ríny Margarity Forgachové, členky kláštera klarisek v Trnavě, 
vznikl z  iniciativy rodiny zemřelé a  byl součástí rodové sbír
ky Forgachů.32 Rovněž v  hospitálu v  Kuksu jsou dochovány 
dvě rozměrné podobizny zesnulých žen v řádových hábitech. 
V  prvním případě je zachycen výstav těla Františky Apolonie 
Šporkové, roz. Sweerts (1667–1726), manželky Františka Anto
nína Šporka.33 Žena na druhé malbě není dosud identifikova
ná. I za touto objednávkou však lze hledat spíše aktivitu maji
telů panství Kuks než iniciativu vzešlou z církevních kruhů.34 

Důležitým aspektem, který ovlivňoval ikonografii a po
dobu uměleckého mobiliáře v  ženských klášterech, byla Tri
dentem nařízená klauzura.35 Uzavřený svět řeholního domu 
měl nejen chránit své obyvatelky, ale rovněž podněcovat jejich 
kontemplativní život a  duchovní rozvoj, a  to i  skrze vizuální 
podněty, které omezený prostor konventu nabízel. Jak upo
zorňuje Margit Thøfner, uzavřenost ženských konventů ovliv
ňovala nejen podobu portrétů řeholnic, ale i  jejich samotnou 

realizaci. Již pouhé sezení modelem bylo ve striktně klauzuro
vaném světě mnohem obtížnější.36 

Zatímco mužské portrétní cykly byly obvykle určeny 
pro zraky „zvenčí“, ženské podobizny se nacházely v mnohem 
uzavřenějším prostředí. V  případě brněnské portrétní galerie 
byly hlavními a snad i jedinými divačkami členky tamního ře
holního společenství. Právě otázka umístění děl a jich možných 
recipientů je pro podobu našeho cyklu zcela zásadní. Dnes je 
znám jediný inventář brněnského kláštera františkánských ter
ciářek. Jedná se o soupis vyhotovený v  lednu roku 1782, tedy 
v době zrušení konventu. V poměrně podrobně vypracovaných 
seznamech však funerální portréty abatyší zaznamenány ne
jsou.37 Jedno místo kláštera je však odbyto poměrně lakonickou 
poznámkou – v horní chodbě konventu, kde se nacházely cely 
řeholnic, jsou uvedeny pouze jedny hodiny a nespecifikovaný 
počet oltářů, o které se starají jednotlivé sestry, nic víc.38 A prá
vě na tomto místě, avšak o 150 let později, je portrétní galerie 
skutečně doložena. Na snímku chodby z roku 1931 visí obrazy 
zesnulých abatyší nade dveřmi do cel.39 S velkou pravděpodob
ností zde visely celou dobu a řádové sestry (nejdříve františkán
ky a od roku 1782 voršilky) je tak měly neustále na očích.

Na  portrétech brněnských abatyší z  kláštera řehol
ních terciářek nenalezneme žádné předměty upomínající 
na postavení zobrazených žen, potažmo jejich konventu. Vše 
je podřízeno smrti. Hořící svíce rozestavěné kolem bezvlád
ného těla, růženec v rukách, u nohou kříž s korpusem Krista 
a nádoba na svěcenou vodu s kropáčem – zachycené před
měty provázely zemřelé na jejich poslední cestě. Na úřad od
kazuje pouze zmínka v textu. I v něm však dominuje skon. 
Brněnský obrazový cyklus byl primárně určen pro potřeby 
komunity. Zvolená podoba pak účelně propojila několik vý
znamových rovin. Předně se jedná o atypickou galerii před
stavených přibližující historii a kontinuitu řeholního spole
čenství. Zároveň jde o neobvykle rozměrné vizuální nekro
logium, které pomáhalo zpřítomňovat a udržovat v paměti 
nejvýznamnější mrtvé členky klášterní komunity. A v nepo
slední řadě pak obrazy sestrám připomínaly, že i jejich cesta 
ke Kristu – započatá sliby chudoby, čistoty a poslušnosti – 
dojde nakonec naplnění.

Původ snímků – Photographic credits: 1, 2, 8: foto Zdeňka Míchalová; 3: Archiv Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště 

v Brně, tzv. Stará fototéka; 4–7: Zuzana Macurová

Poznámky

*  Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené Univerzitě Palackého 
v Olomouci (IGA_FF_2019_010: Imagines agentes: Umělecká díla mezi 
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nenství / panic a panictví v české literatuře raného novověku, in: Jana Rata-
jová – Lucie Storchová (edd.), Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství 
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struction of Identity, in: Katharina A. McIver (ed.), Wives, Widows, Mistresses, 
and Nuns in Early Modern Italy: Making the Invisible Visible through Art and 
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S U M M A R Y

A Series of Posthumous Portraits of the 
Abbesses of the Convent of the Franciscan 
Third Order in Brno

Z u z a n a  M a c u r o v á

Among the property of the Czech-Moravian province of the 
Roman Union of the Order of St Ursula there is a remarkable 
gallery of funeral portraits of the abbesses of the convent of 
the Franciscan Third Order in Brno (the portraits are now in 
the depository of the Premonstratensian Monastery in Nová 
Říše). Over the course of the almost two-century existence 
of the community of Franciscan sisters in Brno, around 
twenty members of the order successively alternated in the 
post of abbess, which at first was a lifetime appointment 
and then became an appointment for a three-year term. 
Fifteen of these portraits have survived to the present day. 
The paintings were created individually over time, always 
after the death of the Mother Superior. The first portrait was 
painted in 1646, the last in the spring of 1776. 
All the portraits of the abbesses that have survived are 
conceived identically. The abbess is depicted in life-size 
dimensions. Her dead body is stretched out on a bed with 
tall, slender, burning candles placed all around it. The abbess 

is dressed in the order’s plain dark habit. Her head rests on 
a white pillow. Her hands are folded across her chest and 
in them she grips a small crucifix, a rosary, and a book – 
presumably a breviary or the text of the order. By the feet 
of the deceased, on the right side of the painting, stands 
a crucifix and there is also a metal dish with consecrated 
water and an aspergillum. In the top middle section of the 
canvas there is an inscription providing the basic biographical 
information about the deceased abbess: her name, how long 
or how many times she was abbess of the convent in Brno, 
the day and hour of her death, and how many years she was 
a member of the order. 
The series of portraits in Brno differs in concept from the 
conventional approach to portrait galleries of abbots and 
abbesses. This approach functionally combines several 
layers of meaning. First of all, the portraits together 
formed a somewhat untraditional gallery of the convent’s 
Mothers Superior, thus presenting the continuous history 
of this community of the order. They also represented 
an unusually large visual necrologium, helping to create 
a sense of the presence of the convent community’s most 
important deceased members and keep the memory of 
them alive. Finally, the paintings served to remind the sisters 
that the path they had embarked on with the vows of 
poverty, chastity, and obedience would ultimately reach its 
completion and their souls would go on to meet Christ, their 
heavenly groom. 

Figures: 1 – Central European artist, Barbora Franziska of Rappach, 1646. The Czech-Moravian Province of the Roman Union of the Order of 
St Ursula, depository of the Premonstratensian Monastery in Nová Říše; 2 – Central European artist, Anna Veronika of Švábenice, née  
Bítovská, 1663. The Czech-Moravian Province of the Roman Union of the Order of St Ursula, depository of the Premonstratensian Monastery 
in Nová Říše; 3 – Central European artist, Maria Cecilia Döger, 1776. The Czech-Moravian Province of the Roman Union of the Order of  
St Ursula, depository of the Premonstratensian Monastery in Nová Říše; 4 – Central European artist, Katharina Franziska of Eitzing (detail), 
1666. The Czech-Moravian Province of the Roman Union of the Order of St Ursula, depository of the Premonstratensian Monastery in Nová 
Říše; 5 – Central European artist, Maria Josefa Otislav of Kopenice (detail), 1707. The Czech-Moravian Province of the Roman Union of the 
Order of St Ursula, depository of the Premonstratensian Monastery in Nová Říše; 6 – Central European artist, Maria Bernardina Michl (detail), 
1752. The Czech-Moravian Province of the Roman Union of the Order of St Ursula, depository of the Premonstratensian Monastery in Nová 
Říše; 7 – Central European artist, Maria Elizabetha Miller (detail), 1769. The Czech-Moravian Province of the Roman Union of the Order of 
St Ursula, depository of the Premonstratensian Monastery in Nová Říše; 8 – Franz Xaver Kautsky, Maria Karoline Besnecker, 1758. The Czech-
Moravian Province of the Roman Union of the Order of St Ursula, depository of the Premonstratensian Monastery in Nová Říše


