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Zapomenutý spánek noci –
umění a řemeslo sochařů
Malostranský hřbitov je impozantní glyptotékou s mnoha krásnými pracemi vynikajících sochařů. Zatímco se v minulosti objevovaly tendence marginalizovat význam sochařství
19. století právě skrze funerální produkci – pro historiky umění byla relace mezi nedostatkem monumentálních zakázek a hojností náhrobních plastik důkazem společenského a uměleckého úpadku – ukazuje se potřebné poznání těchto děl jako nutná podmínka pro pochopení uměleckých fenoménů v 19. století.

Umělci
Nezastupitelné a nepřehlédnutelné místo na Malostranském hřbitově má výtvarná produkce
rodiny Platzerů. Jejich malostranská měšťanská příslušnost je předurčila stát se výhradním
dodavatelem tohoto pohřebiště. Platzerovské realizace jsou důkazem proměny vnímání funerální plastiky během 19. století a v kontextu středoevropského umění jsou unikátní také
tím, že osvětlují variování stylu a jeho vývoj v rámci jedné rodiny. Zakladatelem platzerovské slávy byl Ignác František Platzer (1717–1787), který se však na hřbitově neuplatnil.
Prvním rodinným příslušníkem, jehož tvorbu zde můžeme obdivovat, je Ignácův syn Ignác
Michal (1757–1826). Přestože jsou u Ignáce patrné ještě ohlasy starších uměleckých strategií, je zřejmé, že udržuje krok s nejprogresivnější evropskou produkcí. Jeho práce ukazují
na invenčního sochaře, který v poměrně složitých kompozicích vytváří charakteristická díla
českého neoklasicismu. Po smrti Ignáce Michala převzal ateliér syn Ignác Karel (1799 až
1853). Coby student pražské akademie je již odchovancem instituce, jíž byl neoklasicismus
oficiální doktrínou. Tvorba Ignáce Karla trpí bohužel velkou nevyvážeností. Především je
zřejmé, že Ignác Karel byl naturelem spíše řezbářem. Smysl pro detail a způsob zpracování
předvádí tohoto Platzera v nejlepším světle zvláště při tvorbě různých reliéfů. Oproti jeho
figurální tvorbě náležejí náhrobky rodiny Haasů, Sikorů, Biebersteinů nebo Lauterbachů
opravdu k tomu nejlepšímu, co bylo v Čechách třicátých a čtyřicátých let 19. století vytvořeno. Při hodnocení všech Ignácových prací je nutné zvážit, podobně jako u jiných sochařů
oné doby, jeho vlastní autorský podíl. Některé jeho plastiky nemohly vzniknout bez kvalitních inspiračních zdrojů nebo spolupráce s architektem. Ignác Karel se projevuje jako vynikající syntetik, který přenáší východiska neoklasicismu hluboko do poloviny 19. století.
Bohužel neměl takové štěstí jako bratři Josef a Emanuel Maxové, kteří měli výraznější figurální zakázky, jejichž realizace z obou umělců učinily v očích uměnímilovné veřejnosti
přední a významné umělce. V podobném duchu jako Ignác Karel pokračuje v rodinné tradici syn Robert (1831–68). Bohužel zemřel příliš brzy, aby se mohl jeho nepopiratelný talent více rozvinout. Opět i on balancuje na hraně mezi uměním a kamenosochařským řemes-
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Stránka 94

Figurální náhrobky
Nejvýznamnějším typem českého funerálního sochařství 19. století je figurální náhrobek.
Většinou jde o volně stojící postavy, které bývají na přelomu 18. a 19. století chráněny přízemní nikou. Mezi nejkrásnější náhrobky na Malostranském hřbitově patří efektní práce
Václava Prachnera. Neméně skvělá jsou díla Ignáce Michala Platzera a Josefa Malínského.
Důležitým mezníkem pro vývoj českého umění je nástup bratrů Josef a Emanuela Maxových. Ti obohacují plastiku o nové romantizující impulsy. Od třicátých let začíná českému
prostředí dominovat volně stojící postava Ježíše Krista. Poslední silnou generací, která tvoří
pro Malostranský hřbitov, jsou autoři narození ve dvacátých a třicátých letech 19. století. Jejich plastiky odpovídají romantizujícím schématům. Vzhledem k náročnosti a nákladnosti
provedení se lze domnívat, že o takové práce přestává být postupně zájem. Potřeba reprezentace se začíná přesouvat k civilněji pojatým architektonickým náhrobkům a případně
nákladným architektonickým hrobkám. Vzhledem k tomu, že byl hřbitov v osmdesátých
letech 19. století zrušen, nemohlo již na něm dojít k výraznějšímu reflektování tohoto nového směřování.
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[B 7] Alegorická postava víry vpravo na náhrobku Františka Viléma Tippmanna náleží
vedle zobrazení Krista k nejčetnějším sochařským projevům sepulkrálního umění 19. století. Výraznější útěcha ve víře se objevuje společně s tím, jak začalo být negováno vyjádření
bolesti představované „pohanskými“ tématy
truchlících géniů (andělů), kteří pro svoji nejednoznačnost mohli být vnímáni rozporuplně.
Bylo by však mylné domnívat se, že by jeden
motiv náhle nahradil jiný. Naopak tato alegorická postava se jako motiv vyvíjí v rámci neoklasicistní estetiky a její výraznější prosazení
u Antonia Canovy, který ji na scénu uvedl v náhrobku papeže Klementa XIII. v římském
chrámu sv. Petra v roce 1792. V Čechách se její
podoba začíná prosazovat především pod Canovovým vlivem např. u Václava Prachnera.
Jako výrazné téma se na rozdíl od jiných námětů z pochopitelného důvodu primární srozumitelnosti ujala. Opět i zde v případě Roberta
Platzera se jedná o relativně pozdní vyjádření,
které však především ilustruje pozdní fázi platzerovského ateliéru, přičemž tato práce náleží
mezi nejkvalitnější Robertova díla.
Robert Platzer, náhrobek Františka Viléma
Tippmanna (1786–1857), pískovec
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[A 24] Náhrobek byl původně postaven na Olšanských hřbitovech v Praze prvnímu řediteli
pražské Akademie Josefu Berglerovi (1753 až
1829). Rodinou Mašků byl zakoupen v r. 1879
a druhotně použit na Malostr. hřbitově. Práce si
u Josefa Maxe jako absolventa pražské Akademie objednala Společnost vlasteneckých přátel umění. Vedle faktické podpory umělci, měl
být takto provozovatelem pražské Akademie
naplněn statut Společnosti vlasteneckých přátel
umění o podpoře a rozvoji kvalitního umění
v Čechách. Proto také náhrobek vznikl podle
návrhu Berglerova nástupce na Akademii Fr.
Waldherra (1784–1835). J. Max vystavil model
náhrobku pod katal. č. 106 na každoroční výstavě Společnosti vlasteneckých přátel umění
v roce 1833. Ta se pokusila stavět náhrobky
svým ředitelům ještě v dalších případech, jenže

realizován byl již jen náhrobek Fr. Tkadlíka (1786–
1840), který vytvořil pro Olšanské hřbitovy v oddělení II. také J. Max. V dnes nezvěstné návrhové
kresbě Fr. Waldherr znázornil Lazarovo zmrtvýchvstání, jež není při využití pro náhrobek příliš
běžné. Náhrobek byl 6. 7. 1880 prodán za 40 zlatých a zakoupen pro zdejší rodový hrob.
Josef Max, náhrobek rodiny Maškových, 1833,
pískovec

[A 30] Náhrobek rodiny Malínských představuje
klasické vícefigurální truchlení. Zvolena byla uměřená gestikulace. Středu kompozice opět dominuje
postava génia/anděla vážící se k osobě zemřelého.
Josef Malínský, náhrobek rodin Malínských a ádherných, 1827, pískovec
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[B 36] Podobně jako v případě několika dalších náhrobků na Malostranském hřbitově je na pomníku
rodiny Liegertovy znázorněna postava víry. Reliéf
je zasazen do architektonického orámování dvou
ionských sloupů vynášejících kladí s ornamentálně
řešeným nástavcem, jehož dekorativně pojatá výzdoba odkazuje na poslední soud. Celé pojetí je
silně antikizující a je nepochybně odvozeno, přes
možné deriváty, ze shodně pojatých náhrobků,
které ale ve starověku znázorňovaly zemřelé.
V levé ruce drží atribut kříže, v pravé kalich a knihu
skutků jako odkaz na poslední dny člověka. Jedná
se o ukázku ikonograficky konvenčního díla představující přežívání symbolických forem v druhé polovině 19. stol.
Václav Levý, náhrobek rodiny Liegertovy, po r. 1850,
pískovec

[E 31] Náhrobek Anny Kehlnerové je výtečnou ukázkou vrcholného historismu. Gotizující
architektura zde plní dvě funkce. Kromě toho,
že má ozdobný charakter, slouží i jako ochrana
pro alegorickou postavu víry. V tomto případě
je na Malostranském hřbitově zastoupen další
ikonografický typ, který je odvozen z gotických trůnících madon.
ezjištěný autor, náhrobek Anny Kehlnerové a
rodiny Petzoldových, po roce 1848, pískovec
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[A 42] Platzerovská dílna, náhrobek rodiny
Jarošů, kolem r. 1875, pískovec

[G 64] Robert Platzer, náhrobek Mathiase
Petschenyho, kolem r. 1855, pískovec

[A 76] Platzerovská dílna, náhrobek Thaddäuse
Klingera a Mertlicků, 2. třetina 19. století, pískovec

[C 31] áhrobek rodiny Sommerschuhů,
zakladatelů firmy RAKO Rakovník
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[G 4] Náhrobek je charakteristickým příkladem použití neorenesančního tvarosloví. Dvěma sloupy
vynášené kladí je zakončené trojúhelným frontonem. Na střední ose jsou posléze umístěny dvě
desky, které vytvářejí optický kontrast vůči barvě
architektury. Vedle nápisové desky se jmény zemřelých je zde významotvorným prvkem druhá
deska s vyobrazeným věncem a christogramem
(„Já jsem alfa a omega, počátek i konec“). Tento
zásadní christologický motiv na středu celého díla
ukazuje na náhrobek jako na symbolický Kristův
zapečetěný skalní hrob. Pravděpodobně z tohoto tématu, které je však mnohem staršího data, se následně vyvinul náhrobník v podobě otevřených
dveří s poněkud posunutým významem.
Ignác Karel Platzer, náhrobek Jana Schulze a jeho rodiny, kolem r. 1851, pískovec

[C 36] eurčený autor, náhrobek Duchků,
druhá třetina 19. stol, pískovec a mramor

[F 56] J. M. Rada, náhrobek Antonína
Wacha, kolem r. 1882, pískovec
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Stránka 154

[H 36] Ignác Karel Platzer, náhrobek
Johanna a Adeodata Schütze,
kolem r. 1851, pískovec

[F 35] Otto Sandtner, náhrobek
Františka Xavera Schneidera,
kolem r. 1882, žula
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