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„...malte er lieber religiöse, als profane Bilder “1
Pozoruhodnou kapitolou v praţském umění doznívajícího 18. století jsou dozajista umělecké zakázky spjaté
se jménem vídeňského malíře Franze Antona Maulbertsche (1724–1796), tvořící v jistém smyslu epilog jeho
nadmíru plodné malířské činnosti.2 Maulbertschovou nejdůleţitější praţskou realizací je neoddiskutovatelně
malířská výzdoba knihovny premonstrátského kláštera v Praze na Strahově (smlouva uzavřena 30. listopadu
1793), provedená během roku 1794.3 Úloha této zakázky je také důleţitá v rámci probíhající diskuse
o vlastním Maulbertschovu podílu na malbě oproti činnosti jeho dílny a jeho spolupracovníků.
V souvislosti se zakázkou daroval Maulbertsch klášteru, respektive opatu Václavu II. Josefu Mayerovi a
provizoru Manfredu Wolfovi, některá umělecká díla, která jsou v současné době bohuţel nezvěstná. Obdobně
byl prozatím jen v pramenech doloţen obraz sv. Jana Nepomuckého, určený do kostela sv. Václava
v Kmětiněvsi. Zmíněný obraz se nacházel na oltáři zbudovaném jiţ roku 1782 praţským truhlářem Janem
Bendlem. V něm byl ostatně zasazen ještě roku 1897, kdy při renovaci interiéru byl přenesen na faru.4
Můţeme se jen domnívat, co podnítilo zájem kmětiněvského faráře premonstráta Benedikta Forsta, ţe oslovil
Franze Antona Maulbertsche při jeho praţském pobytu a poţádal ho roku 1794 o namalování plátna pro
boční oltář jím spravovaného kostela. Maulbertsch je dodal během roku 1795. O celém průběhu objednávky
nás mimo zmínky v korespondenci s Maulbertschem5 podrobně zpravuje nedávno objevený zápis v pamětní
knize.6 Malíř se jako velký světcův ctitel mimo jiné zavázal dodat poţadovaný obraz zdarma pod podmínkou,
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ţe budou zajištěny všechny náklady spojené se vznikem obrazu a jeho dopravou na místo.7 Právě toto
dodnes „ztracené“ plátno lze nově ztotoţnit s obrazem visícím v sakristii baziliky v Praze na Strahově.
Ústředním motivem malby je sv. Jan Nepomucký, který, pohrouţen v modlitbu, adoruje večer před svým
martyriem paladium země české. Toto téma dosáhlo v 18. století obliby především prostřednictvím onoho
zpodobení Františkem Karlem Palkem, jeţ bylo i graficky ztvárněno v několika variacích. 8 Původní Palkova
práce, do letošního roku povaţovaná rovněţ za ztracenou, se nově představila na výstavě Svatý na mostě.9
Právě oblíbený, zrcadlově převrácený grafický přepis Johanna Balzera umoţnil vyuţití námětu dalšími malíři
samozřejmě s drobnými obměnami a v různých kvalitativních polohách.10
Vroucí zpodobení mladého kanovníka Metropolitní kapituly svatovítské můţeme sledovat od vrcholného
baroka snad v celé střední Evropě. Palko dodal obraz klečícího Nepomuka také do opatského chrámu na
Strahově právě roku 1744 na přání opata Gabriela Václava Kaspara (1741–1764).11 Snad tato podoba sv.
Jana uctívajícího paladium země české se vryla do paměti místních premonstrátů, kdyţ v chrámě konali své
duchovní povinnosti. Ikonograficky se váţe k citátu z Balbínova spisu věnovaného ţivotu sv. Jana
Nepomuckého: „... po několika dnech vzal před sebe blahoslavený Jan do Staré Boleslavě k

nejstaroţitnějšímu celé země české obrazu, od svatých slovanských apoštolů Crhy a Strachoty (jak mnozí
smejšlí) z východu přenesenému, kdeţto slavně od lidí stěn bývá .“ 12 Oblíbenost tohoto ikonografického typu
ve středoevropské malbě druhé poloviny 18. století dokazuje například skica rakouského malíře Johanna
Martina Schmidta, která má celkovou podobou k objevené malbě velmi blízko. Obdobný typus světce
můţeme vidět také na plátně Maulbertschova nejvěrnějšího scholara a spolupracovníka Josefa Winterhaldera
mladšího, které se nachází v Šatově u Znojma (1790) a znázorňuje sv. Jana Nepomuckého, sv. Barboru, sv.
Floriána jako přímluvce umírajících.13 Sám Maulbertsch dodal do Čech a na Moravu také další plátna
znázorňující sv. Jana Nepomuckého, z nichţ zůstává prozatím ztracena malba určená původně pro kapitulní
sál kartuziánského kláštera v Králově Poli u Brna, odkud byla po zrušení kláštera prodána do kostela sv. Jiljí
v Prosiměřicích u Znojma.14
S identifikovanou malbou tak můţeme nově spojit lavírovanou kresbu, nacházející se ve sbírkách vídeňské

262.
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Albertiny, jejímţ prostřednictvím si malíř celou kompozici připravil. 15 Oproti malbě je zrcadlově obrácena a
změnil se tvar ostění dveří, je přemístěn závěs a především je vypuštěna repusoárová postava anděla
drţícího mučednickou palmovou ratolest a zámek symbolizující světcovu mlčenlivost. Na místě anděla je na
plátně namalován dřevěný stolek s knihou a růţencem. Vídeňská kresba byla vzhledem k provedení,
připomínajícím malířovy lepty, a v souvislosti s typy postav objevujícími se na fresce Poslední večeře
v dolnorakouském Korneuburgu a také na Maulbertschově grafickém listu představujícím Smrt sv. Josefa,
řazena do doby okolo roku 1773.16 Souvislost s kmětiněvským obrazem je však zřejmá a řadí ji právě mezi
poslední Maulbertschovy kreslířské práce vzniklé okolo roku 1794. Tomu napovídá i zhrublý charakter celé
kresby, postrádající výrazovou lehkost a uvolněnost, tak typické prvky pro umělcovy kresby ze šedesátých a
sedmdesátých let.
Co však chybí kresbě v přesvědčivosti, to nacházíme u malby, přestoţe jde o jedno z posledních
Maulbertschových pláten, vrací se zde jakoby znovu ke své malířské poloze ze sedmdesátých let, kdy plátno
dýchá plnými tvary ústřední figury, a nám se nezdá, ţe by zapadalo do závěru tvorby, jeţ se vyznačuje
klasicistní „suchostí“. Přesvědčuje nás o tom především měkké podání světcovy tváře, jeho dlouhé štíhlé aţ
nepřirozeně prohnuté prsty a v neposlední řadě také zdobené detaily roucha vykreslené bělobou. Na
nalezeném a nově identifikovaném plátně, které bylo po odstranění z bočního oltáře pietně uloţeno
v premonstrátském klášteře v Praze na Strahově, spatřujeme klečícího sv. Jana ozářeného proudem světla
přicházejícího skrze okno, jak právě adoruje paladium v předtuše svého martyria. Na světcův skon
upozorňuje palmová ratolest s lebkou a listem papíru tvořících zátiší typu vanitas. Dle záznamu pamětní
knihy zastihl strahovský kanovník malíře při závěrečné práci na klenbě Filosofického sálu, kde spatřujeme
tutéţ podobu sv. Jana Nepomuckého v kruhu několika zemských patronů a mecenáše, zdejšího opata
Václava Mayera. Maulbertsch tedy namaloval stejný typus mučedníka zpovědního tajemství dle malby v
knihovně, vzniklé za součinnosti s mistrovým posledním scholarem Martinem Michlem.17
Další praţskou Maulbertschovou „stopou“ je bez pochyby obraz Nejsvětější Trojice, určený pro hlavní oltář
bývalého kostela trinitářů ve Spálené ulici na Novém Městě praţském. 18 Můţeme se dohadovat, zda měli
ještě trinitáři v úmyslu zadat Maulbertschovi namalování nového plátna pro hlavní oltář a úlohu převzal jiţ
světský kněz po zrušení kláštera 1783, nebo se spíše chtěla nová farnost reprezentovat skvělým dílem,
dodaným aţ v roce 1794. Spíše můţeme uvaţovat o druhé variantě, neboť zde máme paralelu k bývalému
servitskému kostelu sv. Andělů Stráţných ve Veselí nad Moravou, kde byl rovněţ po zrušení kláštera (1784)
při povýšení na farní kostel pořízen v první polovině devadesátých let 18. století nový hlavní oltář s
Maulbertschovým plátnem Trojí činnost andělů na zemi, v očistci a v nebi ve sluţbách víry.19 Zatímco ve
Veselí bylo přistoupeno ke zbudování nové oltářní architektury včetně zmíněného obrazu, v Praze se spokojili
pouze s novým obrazem. Kompozičně se scéna přidrţuje zaţitého ikonografického typu, v horní polovině
plátna stojí pod holubicí Ducha svatého Kristus s Bohem Otcem v propracovaném dekorativním šatu,
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provedeném s obdobnou pečlivostí jako textilie na obraze sv. Jana Nepomuckého z Kmětiněvsi. Nejsvětější
Trojici doplňují andělé s nástroji Kristova umučení, přičemţ postava adorujícího anděla v pravém rohu patří
k oblíbeným motivům rakouského barokního malířství a objevuje se například v tvorbě Johanna Lucase
Krackera, Josefa Ignaze Mildorfera nebo Josefa Winterhaldera mladšího.20 Podobná kompozice Nejsvětější
Trojice, a to včetně adorujícího anděla, se mimo jiné vyskytuje také na klasicistně laděné skice spojené se
jménem Ignaze Unterbergera, ke které však prozatím konkrétní realizaci neznáme. 21 I přes větší
dekorativnost jde o plnohodnotnou ukázku temnosvitné malby, která jako by byla svým podáním
reminiscencí na tvorbu Michaela Willmanna, jehoţ plátna, nacházející se ve strahovské bazilice Nanebevzetí
Panny Marie, Maulbertsch při svém pobytu v Praze autorsky určil.22 Nedávno se v soukromém majetku
v Praze objevila drobná práce, provedená v oleji, se stejným, avšak zjednodušeným trojičním námětem,
hypoteticky snad původně určená pro model neuskutečněného hlavního oltáře ve Spálené ulici. U ní sice
můţeme Maulbertschovo autorství vyloučit, nicméně mohl být jejím autorem některý z jeho spolupracovníků
(snad Martin Michl?). O tom, ţe byl obraz všeobecně znám, svědčí rovněţ jeho malířské reprodukce vzniklé
podle Maulbertschova originálu.23 Ostatně ke zmíněnému oltářnímu obrazu se váţe také olejová skica ve
sbírkách Barokního muzea v rakouském Salcburku, lišící se kromě barevného podání od praţského plátna
především absencí některých repusoárových postav andílků. Malířské provedení odlišující skicu od dalších
pozdních Maulbertschových děl stojí také za odpisem z Maulbertschova oeuvre, k němuţ v nedávné době
došlo.24 Uvedená drobná zjištění tedy naznačují, ţe v rámci dalšího výzkumu by mělo být přistoupeno k revizi
pozdní tvorby Franze Antona Maulbertsche, která kromě reidentifikace některých „ztracených“ děl můţe
přinést důleţité informace k objednávkám a fungování Maulbertschovy dílny v posledních letech jeho ţivota.
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pláten v bazilice poznámenává: „Der berühmte Ant. Maulpertsch eignete ihm dieselben zu.“ Srov. téţ Preiss, Pod Minerviným štítem
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