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Jedním z hlavních impulsů k uspořádání mezinárodní vědecké konference věnované přednímu umělci 

slezské pozdní gotiky přelomu 15. a 16. století bylo dokončení dlouholeté rekonstrukce  a navrácení 

dřevořezby tzv. Velké rodiny Panny Marie ze Stonavy, jež je součástí umělecké sbírky Muzea Śląska 

Cieszyńskiego (dále jen MŚC) v polském Těšíně. Tato cenná pozdně gotická práce patří k původní 

součásti mobiliáře nejstaršího dřevěného kostela sv. Máří Magdalény ve Stonavě (okres Karviná). V roce 

1779 byla přenesena do nově postaveného barokního dřevěného kostela téhož patrocinia. V souvislosti 

s výstavbou zděného farního chrámu ve Stonavě v letech 1906–1910 a likvidací místního dřevěného 

kostela v roce 1913 zamířila plastika již v roce 1910 do sbírek těšínského muzea. Od roku 1997 probíhalo 

v Krakově její náročné restaurování a bylo dokončeno díky projektu až v letošním roce. Získala místo ve 

stálé expozici sbírek gotického a renesančního umění v MŚC. Za účelem uspořádání konference bylo 

z katovického Arcidiecézního muzea zapůjčeno jiné dílo pocházející z Těšínska, konkrétně ze zaniklého 

kostela sv. Vavřince v Kostelci v Těrlicku (okres Karviná). Jedná se o polychromovanou pozdně gotickou 

dřevořezbu zobrazující sv. Rodinu (literatura uvádí rovněž Velkou rodinu Panny Marie).  

Zmíněná středověká díla z Těšínska mají spojitost s osobností a okruhem vratislavského mistra 

Jacoba Beinharta (cca 1460 – cca 1525). Nejznámější památkou spjatou s jeho jménem je Madona 

s dítětem z roku 1499 umístěná na severní straně sakristie někdejšího farního chrámu sv. Máří Magdalény 

ve Vratislavi (dnes katedrála polskokatolické církve). Beinhartovo autorství či vliv bývají rovněž 

spojovány s mariánským oltářem v dolnoslezském Minsterberku (dnes Ziębice), oltářem sv. Lukáše 

z kostela sv. Máří Magdalény ve Vratislavi či několika dalšími díly dochovanými především na území 

dnešního Polska a Německa. Beinhartovou vratislavskou dílnou prošlo v průběhu téměř čtyř desetiletí na 

dvaapadesát žáků. Řada z nich tvořila v intencích svého mistra. Jedním z hlavních cílů těšínské 

konference tedy bylo přiblížit se odpovědi na otázku, zda do tohoto okruhu náleží i pozdně gotické 

dřevořezby ze Stonavy a Kostelce.  

Konference s názvem Śląski gotyk Mistrza Jakuba Beinharta – Slezská gotika Mistra Jacoba 

Beinharta, kterou organizovalo MŚC s Muzeem Těšínska se sídlem v Českém Těšíně v rámci 

mezinárodního projektu W czasach sztuki bez granic / V dobách umění bez hranic, spolufinancovaného 

z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu 



Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, se uskutečnila ve čtvrtek 16. května 2013 v Římském sále 

těšínského Laryšova paláce, sídle MŚC. Slavnostního zahájení a přivítání všech účastníků z různých 

oblastí České republiky, Polska a Německa se za pořádající instituce zhostili Jerzy Nogowczyk, přednosta 

těšínského okresu (Powiat Cieszyński) a Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska. Irena Adamczyk 

(MŚC), kterou je možno označit za iniciátora a hlavní hybnou sílu celé akce, poté přítomným představila 

vystavené originály dřevořezeb ze Stonavy a Kostelce. V dopoledním bloku zazněly čtyři referáty. První 

příspěvek náležel Barbaře Budziaszek (Akademia Sztuk Pięknych, Kraków), hlavní restaurátorce Velké 

rodiny Panny Marie ze Stonavy. Po shrnutí základních údajů vztahujících se k historickým záznamům 

o památce věnovala převážnou část pozornosti průběhu samotného restaurování. Zdůraznila přitom, že 

bouřlivé reakce a diskuze v polských restaurátorských a uměleckohistorických kruzích vyvolalo 

rozhodnutí zcela nově doplnit chybějící fragment spodní části jedné poloviny stonavské památky. 

Následoval výklad nestora českého gotického a renesančního umění, Iva Hlobila (Ústav dějin umění 

Akademie věd v Praze), jenž byl věnován ikonografii Beinhartovy zmíněné madony ze sakristie 

vratislavského chrámu sv. Máří Magdalény. Tato kamenná plastika, jejíž podstavec je označen 

Beinhartovým jménem a datací (Jacob 1499 Beynhart), je již od 19. století předmětem 

uměleckohistorických diskuzí vedoucích se kolem autorství. V případě otázky, zda byl vratislavský 

umělec autorem či pouze objednavatelem této skulptury, dospěl prof. Hlobil ke konstatování, že 

Beinhartovo autorství by bylo možné spolehlivě vyloučit pouze v případě, že by ve slezské metropoli 

působil výlučně jen jako malíř. Prelegent dále rozebral ikonografii této mariánské plastiky a porovnal ji 

s celou řadou analogických případů z prostředí historických zemí Koruny české i jiných evropských 

oblastí. Zdůraznil, že umístění Ježíška na Mariině pravé straně patří ve své době k málo obvyklým 

a v tomto případě se snad mohlo jednat o možný vliv starší české tradice 14. století. Na jinou sochu 

spojovanou s Beinhartovou tvorbou, madonu z fary ve velkopolské Poznani, zaměřil pozornost Adam 

Soćko (Muzeum Narodowe, Poznań). V předneseném referátu dospěl k závěru, že se jedná o dílo tohoto 

vratislavského mistra, a poukázal na některé analogie pojící zmíněnou kamennou skulpturu s madonou ze 

sakristie vratislavského chrámu sv. Máří Magdalény. Wojciech Marcinkowski (Muzeum Narodowe, 

Kraków) ve svém referátu představil pozdně gotické reliéfy s mariánskou tematikou, tvořící součást 

novogotického hlavního oltáře farního kostela sv. Petra a Pavla v dolnoslezské Střehomi (dnes Strzegom), 

jako dosud neznámé Beinhartovo dílo z druhé dekády 16. století.  

V odpolední části konference zaznělo šest příspěvků. Zofia Herman (Uniwersytet Warszawski) se 

hlouběji zabývala známým Beinhartovým dílem s názvem Svatý Lukáš maluje Pannu Marii. Toto sousoší, 

původní součást bočního oltáře sv. Lukáše ve vratislavském chrámu sv. Máří Magdalény, se dnes nachází 

ve sbírkách varšavského Národního muzea. Helena Dáňová (Národní galerie, Praha) hledala styčné body 

mezi Beinhartem a tzv. Mistrem Olomouckých madon. Poukázala na možnosti spolupráce a kulturní 

výměny mezi Moravou a Slezskem v první třetině 16. století. Jedním z možných svorníků těchto aktivit 



mohly být episkopáty bratří Turzů – Stanislav Turzo byl olomouckým biskupem v letech 1496–1540 

a jeho bratr Jan vratislavským v letech 1506–1520. Mezi stěžejní konferenční příspěvky patřil výklad 

Romualda Kaczmarka (Uniwersytet Wrocławski) o problémech spjatých se sochařským a řezbářským 

dílem připisovaným Beinhartovi. V umístění jeho jména na podstavec madony v sakristii kostela sv. Máří 

Magdalény ve Vratislavi Kaczmarek spatřuje snahu o monopolizaci mistra, který byl činný více jako 

řezbář nežli sochař, a pořízení skulptury chápe jako fundaci celého cechu, v jehož čele Beinhart stál. Další 

příspěvek patřil současné klíčové badatelce v oblasti pozdně gotické plastiky v Lužici, Katje M. Mieth 

(Landesstelle für Museumswesen, Chemnitz). Představila v něm vliv Beinhartova okruhu na pozdně 

gotické umění v Horní Lužici. Vedle známého oltáře ze Zhořelce upozornila rovněž na některé další 

lužické památky (například soubor pěti oltářů františkánského kostela sv. Anny v Kamenci) spjaté 

s působností vratislavského mistra a jeho okruhu. Zdůraznila, že je nezbytné zamýšlet se rovněž nad 

jakostí těchto dochovaných památek. Předposlední příspěvek byl věnován výtvarné kultuře východních 

Čech v pohusitské době a jejímu vztahu k Dolnímu Slezsku. Referující Milan Dospěl (Univerzita 

Palackého, Olomouc) představil zástupce východočeských pozdně gotických skulptur a jejich 

dolnoslezské analogie. Mezinárodní vědeckou konferenci uzavřel příspěvek Davida Pindura (Muzeum 

Těšínska) představující zaniklé kostely sv. Máří Magdalény a sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci jako 

prostředí umístění Beinhartova díla na Těšínsku. Vedle shrnutí poznatků o vzhledu a mobiliáři kostelů 

poukázal na další dochované hmotné památky a předměty z původní výbavy těchto svatyň. Konstatoval 

marginální pozornost, jakou věnují písemné prameny Velké rodině Panny Marie ze Stonavy a jejímu 

protějšku z Kostelce. Zdůraznil, že jejich vznik památek je kladen do období, kdy v Těšínském knížectví 

vládl Kazimír II. Tento těšínský Piastovec zastával v letech 1490–1504 a 1509–1516 funkci vrchního 

slezského hejtmana a byl v této době úzce spjat s prostředím slezské metropole. Tato skutečnost by snad 

mohla být stopou na cestě za bližším objasněním původu i autorství pozdně gotických plastik ze Stonavy 

a Kostelce. Dodejme, že modifikované verze tohoto příspěvku zazní rovněž na zářijových přednáškách 

pro širší veřejnost v kostelech ve Stonavě a Kostelci. Obě akce jsou další součástí projektu W czasach 

sztuki bez granic / V dobách umění bez hranic.  

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že Beinhartovské téma bylo na tomto setkání vyčerpáno. 

O opaku však svědčí zanícené diskuze mezi jednotlivými přednáškovými bloky konference, stejně jako 

závěry většiny přednesených příspěvků. Nad Mistrem Beinhartem a jeho dílem nyní visí mnohem více 

otazníků. Konferenční příspěvky, jež budou publikovány v připravovaném pátém svazku Těšínského 

muzejního sborníku, který vyjde v rámci zmíněného projektu do konce roku 2013, se bezpochyby stanou 

významným odrazovým můstkem k dalšímu odkrývání dosud skrytých hlubin poznání dějin umění 

Slezska i širšího středoevropského prostoru v období pozdního středověku a počátků raného novověku.  



  
 
Vystoupení Prof. PhDr. Iva Hlobila, CSc., předního znalce staršího českého umění, přihlíží dr hab. Romuald Kaczmarek 
z Vratislavi, foto Krystian Firla  
 

Část účastníků konference u vystavené Velké rodiny Panny Marie ze Stonavy v Muzeum Śląska Cieszyńskiego, foto Krystian 
Firla    
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