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IsIs-madona

hELENA ČIŽINSKÁ

v Praze byla v soukromém majetku nalezena dřevořezba Isis-Madony, jednoho ze stěžejních děl zakladatele Beuronské umělecké školy 
P. Desideria Petera Lenze. Dlouhá desetiletí byly známy jen její sádrové a bronzové odlitky. Nález drobné sošky, jejíž původ není zatím 
zcela objasněn, umožní další posun nejen v poznání beuronského stylu, který byl donedávna opomíjeným inspiračním zdrojem tvorby 
architekta Josipa Plečnika, ale také dokresluje vzájemné tvůrčí vztahy s jeho žákem a pokračovatelem Otto Rothmayerem. Studie sleduje 
umělecký vývoj Petera Lenze v době před vstupem do kláštera v Beuronu, přibližuje zrod u nás stále ještě nedostatečně známého beuron-
ského umění a zabývá se hlouběji zejména dvěma Lenzovými stěžejními díly, kaplí sv. Maura u Beuronu a Isis-Madonou, v nichž Plečnik 
spatřoval věčnou hodnotu.

ISIS-MADONA

A woodcut of the Isis-Madonna was found in a private collection in Prague, one of the key works of the founder of the Beuron Art School, 
P. Peter Desiderius Lenz. For decades, only the school‘s plaster and bronze castings were known. The finding of a small statue, whose  
origin is not yet completely clear, will not only allow for a further shift in the knowledge of the Beuron style which until recently was 
a neglected source of inspiration for the work of architect Josip Plečnik, but it also illustrates the mutual creative relationships with his  
student and successor Otto Rothmayer. The study follows the artistic development of Peter Lenz at the time before he entered the  
monastery in Beuron, brings us closer to the birth of the Beuron art, still insufficiently unknown, and more deeply addresses Lenz‘s key 
works, the Chapel of St. Maur near Beuron and the Isis-Madonna, in which Plečnik saw eternal value.
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Isis-Madona, krásná a tajemná, dlouhá desetiletí hádanka pro historiky umění, kteří se zabýva-
jí beuronským uměním. vytvořil ji Peter Lenz, který stál u zrodu zcela specifického hieratického 
sakrálního stylu umění, které získávalo podněty hlavně z tvořivého úsilí starých Egypťanů a Řeků, 
umělců raně křesťanského Říma a Byzance, později i z díla italských primitivů a také ze soudobých 
uměleckých proudů ve středoevropském prostoru. Drobná soška (obr. 1) vznikla v roce 1872, tedy 
v době, kdy Lenz ještě nebyl členem proslulého benediktinského arciopatství sv. Martina v Beuro-
nu a mnišská Beuronská umělecká škola ještě nebyla založena. Přirovnat v této době Matku Boží 
k egyptské bohyni Isis bylo pro tvůrce sakrálního umění neobyčejně odvážné, až, dá se říci, ris-
kantní, jak záhy uvidíme v případě nástěnné malby s námětem Piety. 

Sochař Peter Lenz (* 12. 3. 1832 heigerloch – † 29. 1. 1928 Beuron) se narodil v tehdejším kní-
žetství hohenzollern-Sigmaringen v horním Švábsku v rodině truhláře, takže odmalička v otcově 
dílně zažíval práci se dřevem (siebenMorgen 1983, 25–34). Otec počítal s tím, že jeho nejstarší syn 
dílnu zdědí a kromě učení ve vlastní dílně poslal Petera k místnímu architektu a stavebnímu ra-
dovi Zobelovi,1 aby se seznámil s architektonickou kresbou a s tehdy používanou ornamentikou. 
Někdy v této době si zlomil pravou ruku.2 Po otcově předčasné smrti v roce 1849 však rychle 
dokončil dílenské zakázky a příštího roku odešel do Mnichova studovat polytechniku a zároveň 
se zapsal na Akademii výtvarných umění. v roce 1853 se seznámil s mladým švýcarským ma-
lířem Jakobem wügerem (* 2. 12. 1829 Steckborn – † 31. 5. 1892 Monte Cassino), pozdějším 
spolubratrem P. Gabrielem, s nímž společně cestoval a až do jeho smrti spolupracoval na vý-
zdobě beuronských sakrálních prostorů. Roku 1857 ukončil svá studia, která však dříve na dva 
roky přerušil, aby pomohl v bývalé otcově živnosti svému švagrovi a aby mohl získat zkušenosti 
v sochařské dílně v Meiningen v Durynsku. 

1 Zobelovo křestní jméno se nepodařilo zjistit.
2 Tato skutečnost může být eventuálně vysvětlením, proč finální podobu některých svých děl přenechával svým přátelům.

Obr. 1. Isis-Madona, sádrový 
odlitek podle originálu z roku 1872 
od Petera Lenze, neznámá datace, 
Beuron, Arciopatství sv. Martina  
(© KAB, foto S. Zwiesele, 2005).
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