Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta

MALÍŘSKÁ TVORBA IGNAZE ODERLITZKÉHO
(rigorózní práce)

Mgr. Zdeněk Přikryl

Olomouc 2015

______________________________________________________________________

Prohlašuji, že jsem rigorózní práci zpracoval samostatně a uvedl v ní veškerou literaturu
a ostatní zdroje, které jsem použil.
V Šumperku, dne 30. března 2015

Mgr. Zdeněk Přikryl

2

______________________________________________________________________

OBSAH
1

ÚVOD

2

DOSAVADNÍ BADATELSKÉ ZÁVĚRY K ŽIVOTU A

6
11

DÍLU IGNAZE ODERLITZKÉHO
3

IGNAZ ODERLITZKY

20

4

MALÍŘSKÉ DÍLO IGNAZE ODERLITZKÉHO

28

Poznámka k hodnocení malířského díla Ignaze
Oderlitzkého
Klášterní kostel Povýšení sv. Kříže v Uničově

4.1
4.2

28
32

4.2.1

Cesta do Emauz

33

4.2.2

Večeře v Emauzích

35

4.2.3

Noli me tangere

37

4.2.4

Nevěřící Tomáš

39

4.2.5

Zmrtvýchvstání Krista

41

4.2.6

Zjevení v Galileji

43

4.2.7

Umývání nohou učedníkům

44

4.2.8

Sv. Jan Nepomucký

48

4.2.9

Sv. Barbora

50

4.2.10

Sv. Tekla

52

Kostel sv. Jiljí v Úsově

55

4.3.1

Sv. Máří Magdaléna

56

4.3.2

Sv. Petr

58

4.3.3

Sv. Barbora a sv. Kateřina

60

Kaple Navštívení Panny Marie v Hynčici nad Moravou

62

4.4.1

Navštívení Panny Marie

62

4.4.2

Sv. Juda Tadeáš a sv. Šimon Kananejský

65

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uničově

68

4.5.1

Nejsvětější Trojice a Zmrtvýchvstání Krista

68

4.5.2

Smrt sv. Josefa

71

4.5.3

Uctívání monstrance

73

4.5.4

Uctívání kalicha

78

4.5.5

Navštívení Panny Marie

80

4.3

4.4

4.5

3

______________________________________________________________________

4.5.6

Sedmibolestná Panna Maria

81

4.5.7

Veroničina rouška

85

Kostel Narození Panny Marie v Novém Malíně

88

4.6.1

Nanebevzetí Panny Marie

89

4.6.2

Navštívení Panny Marie

92

4.6.3

Zasnoubení Panny Marie

95

Kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě
(kaple sv. Anny)

97

4.7.1

Nebeská sféra – základní charakteristika

98

4.7.2

Nebeská sféra – oslava Všech svatých

102

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou

127

Nanebevzetí Panny Marie

127

Kostel Rozeslání Apoštolů v Písařově

130

Stětí sv. Barbory

130

Kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné

135

Nejsvětější Trojice

136

4.6

4.7

4.8
4.8.1
4.9
4.9.1
4.10
4.10.1

4.10.3

Klenba presbyteria – základní charakteristika freskové
výzdoby
Klenba presbyteria – Abrahám hostí tři muže

4.10.4

Klenba presbyteria – Hold andělských kůrů

147

4.10.5

Klenba presbyteria – Světci a proroci, Sv. Štěpán, Mojžíš,
Sv. Jan Evangelista, Sv. Ondřej, Eliáš, Sv. Apolena

149

4.10.6

Křest Krista

153

4.10.7

Sv. Augustin

156

4.10.8

Sv. Jeroným

158

4.10.9

Sv. Řehoř

160

4.10.2

4.10.10 Sv. Ambrož

144

161

Kaple Narození Panny Marie v Trhavicích u Norberčan

165

Hold andělských kůrů

166

Kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku

169

4.12.1

Apoteóza sv. Jana Křtitele

170

4.12.2

Kázání sv. Jana Křtitele

174

4.12.3

Novozákonní evangelisté a triumfální oblouk

176

Kostel sv. Barbory v Šumperku

182

4.11
4.11.1
4.12

4.13

141

4

______________________________________________________________________

4.13.1

Apoteóza sv. Barbory

183

4.13.2

Povýšení sv. Kříže a varhaní kruchta

191

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku
(kaple sv. Jana Nepomuckého)

200

4.14.1

Apoteóza sv. Jana Nepomuckého

202

4.14.2

Sv. Jan Nepomucký na nebesích

204

4.14.3

Kázání sv. Jana Nepomuckého

207

4.14.4

Dobrá pastýřka

212

4.14.5

Dobrý pastýř

215

5

ZÁVĚR

219

6

SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH

227

7

OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

238

8

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ

292

9

ANOTACE

307

4.14

5

______________________________________________________________________

1

ÚVOD
„Ad maiorem Dei gloriam“ (z lat. - K větší slávě Boží). Tato slova, která jsou

spojována se zakladatelem jezuitského řádu, Ignácem z Loyoly, jsem si vypůjčil ne
kvůli tomu, co představuje Ignác z Loyoly nebo co představuje tento řeholní řád.
S trochou nadsázky jsem si dovolil hned na začátku své práce definovat, proč asi Ignaz
Oderlitzky zanechal po sobě tak rozsáhlé malířské dílo, které svou obsahovou výpovědí
jistě významně posilovalo úsilí katolické církve o křesťanský duchovní život věřících
své doby – tedy oslavě Boží.
Oderlitzkého práce jsou vázány na sakrální prostředí, a to v oblastech střední
Moravy, severozápadní části Moravy a v neposlední řadě moravské části Slezska.
Utváření slohové podoby barokního umění v těchto oblastech, na které dílo
Oderlitzkého bezprostředně navazuje, bylo ovlivněno zejména samotným vývojem
umění v Olomouci (významného centra Moravy a jeho diecézní správy) a zeměpisnou
polohou moravské země, která se přikláněla k slezskému území a tedy i umění, zejména
v severních oblastech Moravy, které byly nábožensky spravovány vratislavskou
(wroclawskou) diecézí.
Veliký vliv na rozvoj sakrálního barokního umění měl bezesporu vývoj
společnosti v první polovině 17. století, který byl ovlivněn v našich zemích také
zásadním rozporem reformačního (protestantského) a protireformačního (katolického)
úsilí, se všemi tragickými důsledky třicetileté války, které se v našich zemích projevily,
mimo jiné i zničením celé řady měst a obcí. Další důležitou odezvou tohoto vývoje bylo
vydání zákona „Obnovené zřízení zemské“, císařem Ferdinandem II., kterým na
dlouhou dobu v našich zemích byla ustanovena za jedinou církev – církev katolická.
Tím byl dán vedle tuhého absolutismu také jasný směr duchovního vývoje v našich
zemích, které se tímto zařadil do protireformačního úsilí.1
Protireformace si vzala jako duchovní základ závěry Tridentského koncilu, které
se orientovaly na rané křesťanství, což vedlo k silnému citovému tíhnutí
k nadpozemskému vnímání života a světa vůbec. Z hlediska uměleckého zpracování
výzdoby chrámového prostoru se koncil vyjádřil dekretem De invocatione, veneratione,
Josef ČERMÁK et al, Velká všeobecná encyklopedie, Praha 2010, s. 1034. Ke změnám následně došlo až
v roce 1781 vydáním „Tolerančního patentu“ císařem Josefem II., který v celé habsburské monarchii
povolil vyznání augsburské, helvétskou konfesi a pravoslaví, ovšem prioritním náboženství zůstalo
katolické náboženství.
1
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Religquiis Sanctorum, sacris imaginibus. Je nutné podotknout, že důležitou roli k otázce
zobrazení náboženské úcty v sakrálním prostoru se následně po Tridentském koncilu
věnovali ve svých spisech i další teologové (např. boloňský kardinál Gabriele Paleotti,
Joannes Molanus, Federigo Borromeo). Na závěry Tridentského koncilu reaguje i Karel
Boromejský, který vydal pravidla k výzdobě sakrálního prostoru. Poměrně přesné
podmínky pro uměleckou tvorbu v sakrálním prostředím vycházely nejen z koncilních
dekretů, ale i synodálních dekretů jednotlivých zemí 2.
Logickým vyústěním tohoto společenského vývoje, tedy cílené protireformace,
je na druhou stranu veliký rozmach budování sakrálních staveb, které měly podporovat
úsilí katolické církve přivést věřícího ke spiritualitě a transcendenci a tak vykonávat
správu duchovního života obyčejných lidí. Rozmach stavebního rozvoje kostelů, kaplí a
klášterů vedl k významnému rozvoji malířské tvorby, která se projevovala v nástěnné
malbě, závěsných a oltářních obrazů. Tento rozmach ovšem nebyl náhlým aktem, ale
pozvolna se rozvíjel, protože oblasti této části moravského a slezského regionu se
musely vypořádat s důsledky třicetileté války.
Je nutné podotknout, že na postupném rozvoji barokní architektury se podílely
vedle katolické církve i šlechtické rody, které získaly rozsáhlé majetky protestantské
šlechty. Snad nejvýznamnějším rodem, který takto získal mnohé majetky v moravské
části severozápadní Moravy, byl rod Lichtenštejnů. Mezi další významné majitele na
severozápadní Moravě můžeme zahrnout ještě rod Žerotínů. Nepochybně inspirujícím
centrem dynamického rozvoje barokního umění, který ovlivňoval i regiony dnešního
Šumperska a Jesenicka, byla Olomouc se sídelním místem olomoucké diecéze, která
byla dalším významným majitelem rozsáhlého majetku.3
Dokladem rozvoje sakrální barokní architektury je skutečnost, že v tomto období
bylo jen na území Šumperska (spravované olomouckou diecézí) a Jesenicka
(spravované z části vratislavskou diecézí) nově postaveno nebo přestavěno 65
sakrálních staveb (z toho u 18 sakrálních staveb došlo k barokní přestavbě nebo
Petra NEVÍMOVÁ, Barokní kostel – chrám Boží, nebo sbírka uměleckých předmětů? [online] 2001.
Autorka dále uvádí: „Pokutováni a trestáni mohli být umělci, ale i duchovní, kteří nedodrželi kanoničnost
témat a svolili k vyobrazení apokryfních a pověrčivých námětů. Neměly být zobrazovány osoby ještě
nekanonizované a bylo rovněž zakázáno promítat do tváří světců podoby žijících či mrtvých osob. Obojí
však bylo ve skutečnosti občas obcházeno. Kde to nežádala ikonografie příběhu, neměla být
znázorňována zvířata. Vždy se mělo dbát na to, aby zobrazení byla v souladu s historickou skutečností,
církevní praxí a učením Otců. Barokní teorie subtilně rozlišovala obraz, který v rámci oltáře nebo ve
formě nástěnné malby má didaktickou či dekorativně – liturgickou funkci, od obrazu devočního“.
3
Milena FILIPOVÁ – Marie GRONYCHOVÁ, Církevní umění baroka na Šumpersku, Zábřežsku a
Mohelnicku, Šumperk 2006, s. 6.
2
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dostavbě stávajících kostelů nebo kaplí). Jedná se tedy o 46 kostelů, 18 kaplí a kapliček,
1 klášter (piaristický klášter s klášterním kostelem v Bílé Vodě). Do této doby spadá i
rozsáhlá přestavba dominikánského kláštera v Šumperku. 4
Celá, dosud známá, tvorba uničovského malíře je spojena s regionem střední a
severní Moravy a nalézáme ji zejména v Šumperku, kde zanechal Ignaz Oderlitzky snad
nejrozsáhlejší dílo, a to hned ve třech kostelech - ve farním kostele sv. Jana Křtitele, v
kapli sv. Jana Nepomuckého v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie a v kostele
sv. Barbory. Další Oderlitzkého práce, jak nástěnné malby, tak i obrazovou tvorbu,
nalézáme v Kopřivné ve filiálním kostele Nejsvětější Trojice, Novém Malíně ve
filiálním kostele Narození Panny Marie, Uničově v klášterním kostele Povýšení sv.
Kříže a farním kostele Nanebevzetí Panny Marie (některé obrazy z uničovských kostelů
jsou dnes součástí expozice Muzea baroka v Uničově), Úsově ve filiálním kostele sv.
Jiljí, Písařově ve filiálním kostele Rozeslání Apoštolů, Hynčici nad Moravou v kapli
Navštívení Panny Marie, Trhavicích u Norberčan v kapli Narození Panny Marie – dnes
jsou fresky transferovány do Olomouce, Horním Městě v kapli sv. Anny filiálního
kostela sv. Máří Magdalény a Jeseníku nad Odrou ve filiálním kostele Nanebevzetí
Panny Marie.
Významnou součástí tvorby Ignaze Oderlitzkého vedle nástěnné malby je
tvorba závěsných obrazů. S trochou nadsázky se jeho obrazová tvorba dá označit za
galerii představující křesťanskou ikonografii, ke které přistupuje na jedné straně až s
přísnou popisností. Na druhé straně dává některým námětům volný ikonografický
výklad, který nemusí být ve shodě s učením katolické církve. Je zajímavé, že u této
vlastní obrazové umělecké tvorby se projevuje snížená umělecká narativnost díla ve
srovnání s nástěnnou malbou. Obrazová tvorba je ze strany tohoto umělce více
zaměřena na devocionální stránku biblických nebo legendických postav. Nicméně to
nesnižuje schopnost umělecké výpovědi a invence tohoto umělce, i když lze
předpokládat, že u řady děl se nechává inspirovat jinými výtvarnými díly soudobých
umělců. Možná je škoda, že umělec nezanechal, nebo že nám není známé žádné jiné
dílo, které bychom mohli zahrnout do žánrového námětu nebo jiného námětu světského
Marek PERŮTKA et al, Seznam nemovitých kulturních památek okresu Šumperk, Olomouc 1994. Počet
sakrálních staveb je pouze orientační, charakterizující vývoj. Ve své práci vycházím pouze z publikace
Seznam nemovitých kulturních památek okresu Šumperk (dnes okres šumperský a okres jesenický). Tento
seznam eviduje pouze památky chráněné státem, ale ve skutečnosti může existovat barokní sakrální
stavba z tohoto období, která není v evidenci památek z důvodů nesplnění podmínek památkové ochrany,
dle příslušné legislativy.
4
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charakteru (např. portrét, krajinomalbu apod.), protože by bylo zajímavé srovnat jeho
vyjadřovací jazyk se sakrální tematikou. Proč v současné době nemáme povědomí o
některém jeho díle světského charakteru, můžeme jen spekulovat, ale lze těžko uvěřit,
že tak činný umělec, jakým bezpochyby Ignaz Oderlitzky byl, nevytvořil žádné
malířské dílo, které by se tematicky věnovalo jakémukoli námětu neopírajícímu se o
náboženskou tematiku a spiritualitu. Bohužel dalším problémem, který ztěžoval práci, je
fyzický stav některých nástěnných maleb a závěsných obrazů, způsobený dlouhotrvající
absencí záchovné údržby, konzervací a v neposlední řadě nevhodnými a neodbornými
zásahy (různé přemalby) v průběhu let. Tento dluh je až v posledních letech
vyrovnáván, zejména restaurováním nástěnných maleb, a tak se vrací Oderlitzkého
malba v původní podobě.
Rigorózní práce si neklade za cíl zdokumentovat celé dílo Ignáze Oderlitzkého,
neboť můžeme předpokládat, že zejména v obrazové tvorbě postupem času mohou být
identifikovány další jeho práce, protože jeho tvorba měla bezpochyby vliv na některé
malíře působící na severní a střední Moravě. Jedná se zejména o malíře, kteří s ním úzce
spolupracovali, a někdy je těžké identifikovat, zda dílo je vytvořeno jiným umělcem
(např. Jakubem Zinkem, Janem Oderlitzkým, Janem Nepomukem Oderlitzkým nebo
Antonínem Oderlitzkým), protože jejich díla vykazují mnohdy umělecký přístup ve
shodě s tvorbou Ignaze Oderlitzkého. Dalším problémem, zejména u obrazové tvorby,
je skutečnost, že mnoho obrazů není signováno (neznačeno, nedatováno), což by
pomohlo k přesné autorské identifikaci a k analýze a vzájemnému porovnání rozdílů
umělecké tvorby s umělci v okruhu Ignaze Oderlitzkého. Práce si také neklade za cíl
představit malířovy životní osudy. Ignazi Oderlitzkému a jeho životu se již věnovala
v rámci daných možností Libuše Dědková ve své práci „Ignác a Jan Oderličtí a Jakub
Zink – barokní malíři v Uničově“.5
Cílem práce je představit dosud známá díla tohoto umělce a analyzovat jeho
vypravěčské umění v kontextu uměleckého díla jako svébytného prostředku vyjádření
myšlenky. V neposlední řadě je cílem práce poskytnout pohled na celou známou
Oderlitzkého tvorbu v kontextu analýzy z pohledu křesťanské ikonografie, která může
prokázat, že díla vytvořená Ignazem Oderlitzkým jsou vytvořena s dostatečným tvůrčím
přístupem ke známým křesťanským tématům. V neposlední řadě se zaměřím na analýzu
Libuše DĚDKOVÁ, Ignác a Jan Oderličtí a Jakub Zink – barokní malíři v Uničově, Ostrava 1982, s.
109–130.
5
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formální stránky jednotlivých prací se zaměřením na kompozici a zhotovení díla
s přihlédnutím na standardy dané doby, včetně komparace s dostupnými díly jiných
autorů. To znamená, jaké inspirativní zdroje byly pravděpodobným impulsem
Oderlitzkého k řešení kompozic jednotlivých prací (zejména nástěnné tvorby).
Z dostupných zdrojů poukázat na konkrétní díla jiných autorů, kteří měli vliv na jeho
umělecký projev.
Součástí rigorózní práce je i poměrně rozsáhlá a podrobná fotodokumentace
(kapitola „Obrazové přílohy“), která jistě pomůže k orientaci v malířově tvorbě.
Závěrem chci poděkovat za pochopení, podporu a spolupráci:
Arcidiecézi olomoucké, Olomouc
Radku Maláčovi z písařovské farnosti
Mgr. Ing. Petru Šimarovi ze zábřežského děkanátu
Mgr. Slawomíru Sulowskému ze šumperského děkanátu
Mgr. Petru Dolíkovi z hanušovické farnosti
Mgr. Josefu Jankovi ze šternberského děkanátu
Diecézi ostravsko – opavské, Ostrava
Děkanátu v Rýmařově
Mgr. Ladislavu Stanečkovi z farnosti v Jeseníku nad Odrou
Městskému úřadu v Šumperku
Městskému úřadu v Uničově
Magistrátu města Olomouc
Mgr. Drahomíru Poláchovi z Bratrušova
Prof. PhDr. Ladislavu Danielovi, Ph.D.
Mgr. Heleně Zápalkové, Ph.D.
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DOSAVADNÍ BADATELSKÉ ZÁVĚRY K ŽIVOTU A

2

DÍLU IGNAZE ODERLITZKÉHO
K životu a dílu Ignaze Oderlitzkého se vyjádřilo poměrně dost historiků a
historiků umění. Dosavadní publikované práce většinou zmiňují jen základní informace,
ve který je jen minimální pojmenování kostelů, kde Oderlitzký zanechal svá díla. Až na
jednu výjimku se autoři věnovali pouze některým nástěnným malbám, opomíjeli jeho
obrazovou tvorbu. První zmínky se objevují už na počátku 19. století (Cerroni, 1807).
V druhé polovině 19. století a první polovině 20. století se zprávy o Ignazi Oderlitzkém
zaměřují na pouhé připomínající poznámky o existenci malíře.
Zásadní změna v badatelské činnosti, která se zajímá o hlubší dokumentaci a
analýzu díla Ignaze Oderlitzkého se prosazuje až v druhé polovině 20. století.
V padesátých letech píše svou diplomovou práci Vilém Jůza, ve které se podle jiných
zpráv obšírněji zajímá o práci Ignaze Oderlitzkém v kostele Nejsvětější Trojice v
Kopřivné. Podrobnější zprávy, i když jen útržkovité informace a zprávy o stavu
badatelské činnosti, se objevují v tomto období u Ivo Krska, ve kterých můžeme najít i
analytický závěr k dílu uvedeného malíře. Tento zájem pak trvá do dnešního období, o
čemž svědčí i zájem studentů dějin umění, prezentovaný v diplomových pracích. Snad
nejhlubší písemné zpracování a popis nejen tvorby Oderlitzkého, ale i jeho životních
osudů nalezneme v práci Libuše Dědkové. Poměrně hlubší zhodnocení díla a života
Ignaze Oderlitzkého nacházíme v diplomové práci Lenky Kirkosové.
V roce 1807 vydává Johann Peter Cerroni svou knihu, která charakterizuje
historický vývoj umění na Moravě; „Skitze einer Geschichte der Bildenden Künste in
Mähren“. V této knize se také zmíňuje o uničovském malíři Iganzi Oderlitzkém. Tento
zápis je snad prvním a nejstarším připomenutím uvedeného malíře, na které upozorňují
snad všichni odborníci v oboru dějin umění se zaměřením na regionální moravské
prostředí.6
V knize Geschichte der königlichen Stadt Mährish – Neustadt, z roku 1832,
zmiňuje Johann Nepomuk Eugl Ignaze Oderlitzkého v přehledu nákladů na rekonstrukci
farního kostela, kde ho definuje jako malíře, společně s Jakubem Zinkem.7
Jan Petr CERRONI, Skitze einer Geschichte der Bildenden Künste in Mähren 2, 1807, s. 129.
Johann Nepomuk EUGL, Geschichte königlichen Stadt Mährish – Neustadt, Olomouc 1832, s. 150–151.
„…Die bekannten Baukosten sind folgende: …Der Mahler Herrn sind Zink und Oderlitzky…“
6
7
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V roce 1862 vydává Gregor Wolny svou publikaci Kirchliche Topographie von
Mähren, meist nach Urkunde und Handschriften, I. Abtheilung Olmützer Erzdiöcese,
kde se velmi krátce zmiňuje o autorství a velmi obecně o obsahu nástěnných maleb
Ignaze Oderlitzkého ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku a v kostele
Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Ještě je v publikaci uvedena zmínka, která říká, že
autorem oltářního obrazu v kostele sv. Máří Magdalény v Podlesí, je malíř z Uničova,
ovšem jméno Oderlitzkého přímo neuvádí.8
Edmund Wilhelm Braun (*1870 - +1957), historik umění a dlouholetý ředitel
Slezského zemského muzea v Opavě se ve své odborné činnosti zabýval hlavně v rámci
spolku Vereinigung bildener Künstler Schlesiens (Sdružení výtvarných umělců
Slezska), bádáním a dokumentací regionální umělecké tvorby a jednotlivých umělců 9.
Výsledkem jeho badatelské práce bylo mimo jiné vytvoření sbírkového fondu
k osobnosti a díle Ignaze Oderlitzkého.10
Brněnský historik Hans Welzl publikoval ve sborníku Moravského zemského
muzea (1906), příspěvek k historii umění Moravy; Kleiner Beitrag zur Kunstgeschichte
unseres Heimatlandes. Jedná se o malý encyklopedický materiál, který zmiňuje umělce,
kteří pracovali na území Moravy. V zápise je uvedeno i jméno Oderlitzkého (pouze
příjmení) s poukazem na některé jeho práce pro kostel v Kopřivné (oltářní obraz
Nejsvětější Trojice a fresky), fresky ve farním kostele v Šumperku (životní příběh sv.
Jana Křtitele) a oltářní obraz Navštívení Panny Marie v kapli v Hynčici nad Moravou.11
Johann Kux ve své práci Geschichte der königl. Stadt Mährisch – Neustadt: zu
deren 700 – Jahr – Feer der Verleihun deutschen Rechets (1923), krátce připomíná
Ignaze Oderlitzkého a jeho malířská díla, vytvořená pro Uničov.12
Dlouholetý ředitel městského muzea a kronikář města Šumperka Franz Harrer
se ve svém díle Geschichte der Stadt Mährisch – Schönberg (vydaném v roce 1923)
Gregor WOLNY, Kirchliche Topographie von Mähren meist nach Urkunden und Handschriften: Band I.
– Olmützer Erzdiöceze, Brünn 1855, s. 49. „Das Blatt des hochaltars von einem Mähr. Neustädt“, s. 140
- „Decke des Presbyteriums mit al fresco von Mähr. Neustädter I. Oderlicky 1755 gemalten Scene aus
dem Leben des hl. Patrons geschmückt…“, s. 162 - „Gemälde von dem Mähr. Neustädt. I. Oderlicky al
fresko bemalt, welcher künstler auch das die allerhlgst“ (pozn. allerheiligst).
9
Jaromíra KNAPÍKOVÁ, Historik umění E. W. Braun a slezští němečtí výtvarníci, Opava 2014, s. 17.
10
Slezské zemské muzeum v Opavě, fond inv. čís. 80.1/13534 - 13541
11
Hans WELZL, Kleiner Beitrag zur Kunstgeschichte unseres Heimatlandes, Brünn 1906, s. 54.
„Oderlitzky oder Oderlitzer, Maler in Mähr. – Neustadt. Altarbild (Dreifaltigkeit) und Fresken in der
Kirche zu Geppersdorf; Fresken (Lebensgeschichte Johannes des Täufers) in der Pfarrkirche zu Mähr. –
Schönberg, 1755; Altarbild (Marias Besuch bei Elisabeth) in der Kirche zu Heinzendorf.“
12
Johann KUX, Geschichte der königl. Stadt Mährisch – Neustadt, Mähr. - Neustadt 1923, s. 174, 181,
296.
8
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uvádí malou zmínkou o Ignazi Oderlitzkém v souvislosti s výzdobou kostela sv.
Barbory v Šumperku. Poukazuje na skutečnost, že autorství freskové výzdoby kostela
bylo původně přisuzováno šumperskému malíři Franzi Antonu Helbigovi (syn
varhanáře z Hedče u Králík). Franz Harrer dále uvádí, že tento nesprávný předpoklad
byl vyvrácen v roce 1916 objevením signatury skutečného tvůrce, Ignaze Oderlitzkého
- „Ignaz Oderlitzky, Mahler z mehrish Neustadt, hat dieses Gotteshaus ausgemalt Anno
1755“. Dále ve své poznámce Franz Harrer uvádí, že tento umělec také v témže roce
vytvořil stropní malby ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku, jejichž
myšlenková náplň byla zaměřena na scény ze života sv. Jana Křtitele s poznámkou, že
fresky byly později přemalovány.13
Velmi krátká zmínka o Ignazi Oderlitzkém se objevuje též ve Vlastivědě
moravské, olomoucký kraj – okres šumperský, staroměstský a vízenberský (1932),
sepsané Janem Březinou. Autor zde uvádí Oderlitzkého jako malíře kopřivenského
kostela, ovšem v textu je mylně uvedeno „A. Oderlický“14. Nelze posoudit, zda se jedná
pouze o tiskovou chybu nebo Jan Březina zaměnil Ignaze Oderlitzkého za Antonína
Oderlitzkého (syn Ignaze Oderlitzkého *1742, Uničov – +1774, Olomouc, který působil
v Bruntále a Olomouci).15 Autorství kopřivenských fresek, které je datováno mezi léty
1752 – 1753, vylučuje jako autora Antonína Oderlitzkého.
V knize Julia Rödera, Die Olmützer Künstler und Kunsthandwerke des Barock:
I. Maler, Bildhauer, Goldschmiede, Goldschläger, Gold- und Silberarbeiter, Perlhefter
und Glaser (Glasmaler, Glasschneider, Spiegelmacher), z roku 1934, je pouze
encyklopedický záznam, charakterizující osobnost Ignaze Oderlitzkého a jeho syna
malíře Jana Antonína Oderlitzkého.16

Franz HARRER, Geschichte der stadt Mährisch – Schönberg, 1923, s. 209. „Diese fresken wurden
allgemein dem Schönberger Maler Franz Anton Helbig, dem Sohne eines Orgelbauers aus Heidisch bei
Grulich, zugeschrieben. Diese Annahme ist jedoch falsch. Wie aus einer im Jahre 1916 entdeckten, an
der rechten Seite des kirchenschiffes über dem die Wölbung abschliessenden Gesimse befindlichen
Ausschrist hervorgeht, ist der Schöpfer des kunstwerkes de Neustädter Maler Ignaz Oderlitzky. Der
Vermerk lautet:: „Ignaz Oderlitzky, Mahler von merhrisch Neustadt, hat dieses Gotteshaus ausgemalt
Anno 1755.“ Dieser künstler stellte im selben Jahre auch das Deckengemälde in der Pfarrkirche her,
Darstellungen aus dem leben des heil. Johannes enthaltend. Leider wurde dieses kunstwerk später
übermalt.“
14
Jan BŘEZINA, Vlastivěda moravská: Olomoucký kraj. Okres šumperský, staroměstský a vízenberský,
Brno 1932, s. 265.
15
Bohumír INDRA, Malíři a sochaři v Bruntále od poloviny 17. století do poloviny 19. století, Opava
1985, s. 271.
16
Julius RÖDER, Die Olmützer Künstler und Kunsthandwerke des Barock, Olmütz 1934, s. 110.
„Oderlitzky Joh. Anton, bgl. Maler, ist der am 14./6. 1734 zu M.-Neustadt geb. Sohn des dortigen Malers
Ignaz O.“
13
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Prokop Toman v encyklopedii Nový slovník československých výtvarných
umělců II., 1936, uvádí již známé informace o Ignazi Oderlitzkém a jeho díle.17
Libuše Dědková ve své práci Ignác a Jan Oderličtí a Jakub Zink – barokní
malíři v Uničově, informuje, že v souvislosti s Janem Oderlitzkým (bratr) se také
zmiňuje o Ignazi Oderlitzkém (odkazem na některé práce) ve své nepublikované
diplomové práci Vilém Jůza, Kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné, v roce 1955.
Bohužel tato diplomová práce se nezachovala, proto zde uvádím pouze zmínku, kterou
prezentovala Libuše Dědková.18
V publikaci F. A. Sebastini – jeho malířské dílo na našem území, Ivo Krsek
definuje Ignaze Oderlitzkého společně s Josefem Hawelkou a F. A. Sebastinim jako
„představitele moravského provincionálního malířství, případně reprezentanty jakési
lidové větve dobové tvorby“ a charakterizuje jejich dílo, které se projevuje
subjektivními výstřelky a nezájmem o soudobý akademismus, s tím, že je nelze zařadit
mezi přední umělce druhé poloviny 18. století.19
Charakteristikou umělecké tvorby Ignaze Oderlitzkého se Ivo Krsek zabývá ve
Výzkum moravského rokokového malířství (1957). Popisuje malířovy práce, které
vytvořil v kostele Nejsvětější Trojice v Kopřivné, v kostele sv. Barbory v Šumperku a
oltářní obrazy v kapli Navštívení Panny Marie v Hynčici nad Moravou. Poukazuje, že
Oderlitzký neprošel žádnou dílnou významného moravského nebo rakouského malíře.
Dále charakterizuje umělecké schopnosti vyznačující se provincionálním a lidovým
původem a nedostatečně řešenou formální stránku výstavby kompozice.20
V příspěvku Výzkum moravského rokokového malířství (1958) se Ivo Krsek
hlavně věnuje stavu výzkumu tvorby Ignace Günthera. V rámci této zprávy zmiňuje i
Ignaze Oderlitzkého. Ze zprávy vyplývá, že Ivo Krsek definuje vedle Ignáce Günthera,
Josefa Havelky a F. A. Sebastiniho malíře Ignaze Oderlitzkého jako umělce souvisícího
s lidovou větví moravského rokokového malířství. Ivo Krsek, zde poprvé definoval
základní charakter Oderlitzkého díla - lidovost a rokokové slohové zařazení.21
Hlubší analýzu umělecké tvorby rokového umění (definované jako lidové
rokokové malířství) a tím i umělecké tvorby Ignaze Oderlitzkého vydal Ivo Krsek v
Prokop TOMAN, Nový slovník československých výtvarných umělců, Ostrava 1993, s. 221.
Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 125. Vilém Jůza, Kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné (diplomová práce)
není zachována.
19
Ivo KRSEK, F. A. Sebastini – jeho malířské dílo na našem území, Olomouc 1956, s. 8.
20
Ivo KRSEK, Výzkum moravského rokokového malířství, Brno 1957, s. 107.
21
Ivo KRSEK, Výzkum moravského rokokového malířství, Brno 1958, s. 124–125.
17
18
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příspěvku K otázce lidových prvků v rokokovém malířství (1959), námětem úzce
navazuje na předchozí příspěvek z roku 1958. V této práci se nezaměřuje pouze na
Ignaze Oderlitzkého, ale otázku lidových prvků v rokokovém malířství analyzuje na
skupině malířů – společně s Ignazem Oderlitzkým to jsou Ignac Günther, Josef Havelka
a František Antonín Šebesta – Sebastini.22
Ignaze Oderlitzkého jako malíře lokálního významu s poukazem na jeho
zachovanou tvorbu v kostele v Kopřivné a kostele sv. Barbory v Šumperku zmiňuje
v Náčrtu dějin moravského malířství 18. století (1969), Ivo Krsek.23
Marie Schenková v publikované stati Dílo Ignáce Günthera. Příspěvek
k dějinám opavského malířství 18. století (1977), se primárně zaměřuje na Ignaze
Günthera a v této souvislosti zmiňuje i Ignaze Oderlitzkého, kterého charakterizuje jako
malíře lokálního významu.24
Ve Sborníku prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity Ivo Krsek ve své
stati Malířství 2. poloviny 18. století na Moravě (1981) zmiňuje Ignaze Oderlitzkého
jako malíře místního významu s odkazem na jeho nejdůležitější zachované práce
v kostele Nejsvětější Trojice v Kopřivné a kostele sv. Barbory v Šumperku. V této
zmínce se opírá o své vlastní dřívější práce a diplomovou práci zpracovanou Vilémem
Jůzou v roce 1955.25
Publikovaná

studie

Libuše

Dědkové

ve

Sborníku

památkové

péče

v severomoravském kraji, Ignác a Jan Oderličtí a Jakub Zink – barokní malíři
v Uničově z roku 1982 je snad zatím nejpodrobnější prací, která uceleně představuje
důležitá dosud známá osobní a životní data nejen Ignaze Oderlitzkého, ale i jeho bratra
Jana a dalšího uničovského malíře Jakuba Zinka. Současně s biografií malíře krátce
charakterizuje některá obrazová díla a nástěnné malby.26
Libuše Dědková, v příspěvku Významné nálezy v památkových objektech
Severomoravského kraje, publikovaném v roce 1984, podává zprávu o objevení
nástěnných maleb pod stávající výmalbou (fresky Apoteóza a Kázání sv. Jana Křtitele
dále pak fresky evangelistů), v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku.27

Ivo KRSEK, K otázce lidových prvků v rokokovém malířství, Brno 1959, s. 30, 32, 36–37, 39–41.
Ivo KRSEK, Náčrt dějin moravského malířství 18. století, Brno 1969, s. 90–91.
24
Marie SCHENKOVÁ, Dílo Ignáce Günthera. Příspěvek k dějinám opavského malířství 18. století,
Ostrava 1977, s. 63.
25
Ivo KRSEK, Malířství 2. poloviny 18. století na Moravě, Brno 1981, s. 28.
26
Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 109–128.
27
Libuše DĚDKOVÁ, Významné nálezy v památkových objektech Severomoravského kraje, Ostrava 1984.
22
23
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Ve vlastivědném sborníku Severní Morava v části Zajímavosti byl v roce 1983
publikován článek Daniely Krechlové, Malby Ignáce Oderlitzkého v šumperské kapli sv.
Barbory, který zevrubně informuje o obsahové a formální stránce freskové výzdoby
kaple.28
Ve sborníku Časopis Slezského muzea – vědy historické (1985) publikuje
Bohumír Indra ve stati Malíři a sochaři v Bruntále od poloviny 17. do poloviny 19.
století, závěr, že autorem obrazu bočního oltáře sv. Josef (Svatá rodina), v kostele
piaristické koleje v Bruntále, byl Ignaz Oderlitzky. Autor vychází z poznámky, uvedené
v archivních materiálech, kde je zaznamenáno, že obraz byl dokončen v roce 1759,
nákladem 150 zl., dvěma malíři, uničovským a litovelským. Následně byl obraz
nahrazen obrazem sv. Anny od olomouckého malíře Jana Drechslera a dosud není
známo, co se s původním oltářem stalo. Podrobněji se autor zmiňuje o životních a
uměleckých osudech syna Ignaze Oderlitzkého, Antonína Oderlitzkého a synovce Jana
Oderlitzkého.29
Libuše Dědková ve sborníku Zprávy památkové péče z roku 1992 informuje ve
stati Z restaurátorské činnosti památkového ústavu v Ostravě. Drobná zjištění
v Šumperku a Maršíkově, o restaurování dvou obrazů, Dobrá pastýřka a Dobrý pastýř
z klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku, které proběhlo v roce 1989.
Restaurování obrazů provedla akad. mal. Magdaléna Černá z Prahy. V této souvislosti
Libuše Dědková vyslovuje názor, že jednoznačným autorem obou obrazů je uničovský
malíř Ignaz Oderlitzky. Svůj názor opírá o komparaci s jinými díly jmenovaného
malíře. Poukazuje také na rozdílný přístup Oderlitzkého k freskové malbě a k obrazové
tvorbě.30
V knize Vlastivěda šumperského okresu (1993), v kapitole Umělecké památky
a výtvarní umělci okresu od Mileny Filipové je připomínán Ignaz Oderlitzký především
jako autor nástěnných maleb v kopřivenském kostele a šumperských kostelech a také
jako autor obrazové tvorby. Vlastivěda šumperského okresu též připomíná autorské
zastoupení Ignaze Oderlitzkého v Podlesí (pravděpodobně je myšlen oltářní obraz sv.
Máří Magdalény ve stejnojmenném kostele).31 Tento údaj je velice sporný, protože není
Daniela KRECHLOVÁ, Malby Ignáce Oderlitzkého v šumperské kapli sv. Barbory, Šumperk 1983, s. 60–
63.
29
Viz INDRA (pozn. 15), s. 263, 271–272.
30
Libuše DĚDKOVÁ, Z restaurátorské činnosti památkového ústavu v Ostravě. Drobná zjištění
v Šumperku a Maršíkově, Praha 1992, s. 11–15.
31
Miloš MELZER – Jindřich SCHULZ, Vlastivěda šumperského okresu, Šumperk 1993, s. 173.
28
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nijak prokázáno jeho autorství, tuto problematiku zmiňuji v následující kapitole Ignaz
Oderlitzky.
V příspěvku Marie Schenkové, Malířství 18. století v západní části českého
Slezska, z roku 1994, připomíná autorka Ignaze Oderlitzkého, bez dalších nových
poznatků a závěrů.32
Rozsáhlá encyklopedie památek Bohumila Samka, Umělecké památky Moravy
a Slezska (sv. 1. 1994 a sv. 2. 1998), zmiňuje Ignaze Oderlitzkého u předmětných
položek jako autora příslušných maleb.33
Kniha autorů Marie Schenkové a Jaromíra Olšovského, která podrobně
dokumentuje barokní umělecký vývoj v jedné části Moravy; „Barokní malířství a
sochařství v západní části českého Slezska“ (2001), připomíná Ignaze Oderlitzkého, v
souvislosti s výzdobou piaristického kostela v Bruntále jako autora nedochovaného
obrazu Sv. Rodina. Dále, podobně jako Ivo Krsek řadí Ignaze Oderlitzkého do stejné
skupiny malířů (společně s Franzem Antonem Sebastinim a Josefem Havelkou), do
které řadí i dílo Ignaze Günthera. Jejich dílo charakterizuje jako; „…vyspělý a
komplikovaný kolorit jejich děl je v rozporu s naivitou podání a kresebnými a
kompozičními nedostatky…“, navazující na vídeňské malíře ovlivněné benátskou
malbou.34
Vlastivědné muzeum v Šumperku umístilo na svých webových stránkách
poměrně rozsáhlou elektronickou prezentaci pod názvem Muzeum Šumperk – regionální
baroko. Prezentace je zaměřena na sakrální tématiku a je rozdělena na osm
samostatných částí (Světci, Předměty kultu, Posvátné nádobí, Církevní oděvy –
liturgické barvy, Nádobí neposvátné, Vybavení kostela, Sochařství, Malířství). V části
Malířství, kde jsou uvedeni malíři působící na Šumpersku, je stránka věnovaná Ignazi
Oderlitzkému, která tohoto malíře pouze krátce představuje a poukazuje na některá jeho
díla, pocházející zejména z oblasti šumperského regionu. Elektronická prezentace má
spíš osvětový a encyklopedický charakter a převážná část textu vychází z jiných, než
vlastních zdrojů.35

Marie SCHENKOVÁ, Malířství 18. století v západní části českého Slezska. Katalog autorsky určených
děl – I. část, Opava 1994, s. 59.
33
Bohumil SAMEK, Umělecké památky Moravy a Slezska 1, Praha 1994, s. 466–467, Bohumil SAMEK,
Umělecké památky Moravy a Slezska 2. Praha 1998, s. 61–62, 674, 722–723.
34
Marie SCHENKOVÁ – Jaromír OLŠOVSKÝ, Barokní malířství a sochařství v západní části českého
Slezska, Opava 2001, s. 15, 17, 40.
35
Muzeum Šumperk – Regionální baroko [online].
32
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V roce 2005 publikovali Helena Zápalková a Ondřej Jakubec práci (katalog
k výstavě) Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
Jedná se o podrobnou práci, která dokumentuje nejen práci Jiřího Antonína Heinze,
který se podílel na sochařské výzdobě zmíněného oltáře (Helena Zápalková), ale i velmi
podrobnou charakteristiku malířské výzdoby a její ikonografickou a eucharistickou
symboliku (Ondřej Jakubec). Ondřej Jakubec nedefinuje Ignaze Oderlitzkého jako
autora obou oltářních obrazů, pouze zmiňuje; „Pokud jde o autorské určení, lze oba
obrazy v jejich podobě z doby kolem roku 1780 zařadit jen zcela hypoteticky do
uměleckého okruhu, vedle již zmíněného, např. Ignáce Raaba nebo přímo některému
neurčitému následovníkovi Ignáce Oderlitzkého v Uničově“. Nedílnou součástí zmíněné
publikace je i dokumentace restaurování v letech 2003 – 2005.36
Další publikací Vlastivědného muzea v Šumperku, která navazuje na výstavu,
tak jako webová prezentace, je Církevní umění baroka a rokoka (2006). V této publikaci
Milena Filipová ve stati Církevní barokní umění na severozápadní Moravě zmiňuje
Ignaze Oderlického jako autora prací v kopřivenském kostele a freskové výzdoby
v kapli sv. Jana Nepomuckého v klášterním kostele v Šumperku.37
Po dokončení restaurátorských prací vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku
(2009) ve svém sborníku Severní Morava zajímavost Mileny Filipové, Výmalba kaple
sv. Jana Nepomuckého v klášterním kostele v Šumperku, kde autorka informuje o
obsahové stránce freskové výzdoby kaple, kterou vytvořil Ignaz Oderlitzký a postupu
restaurátorských prací.38
V kapitole Biografické medailony tvůrců olomouckého baroka, ve třetím díle
rozsáhlé edice Olomoucké baroko, Výtvarná kultura let 1620 – 1780, z roku 2011, je
uveden také medailon Ignazi Oderlitzkému. Obsahem medailonu jsou informace o
malíři, které shromáždila a publikovala Libuše Dědková v roce 1982 ve své práci Ignác
a Jan Oderličtí a Jakub Zink – barokní malíři v Uničově.39
Asi poslední publikovanou prací, která se zabývá životem a dílem Ignaze
Oderlitzkého je příspěvek „Umělecká tvorba Ignáce Oderlického v okrese Šumperk“ od
Lenky Kirkosové. Příspěvek byl publikovaný v roce 2012 ve vlastivědném sborníku
Ondřej JAKUBEC, Malířská výzdoba oltáře a jeho eucharistická symbolika, Olomouc 2005, s. 17–24.
Viz FILIPOVÁ – GRONYCHOVÁ (pozn. 3), s. 8.
38
Milena FILIPOVÁ, Výmalba kaple sv. Jana Nepomuckého v klášterním kostele v Šumperku, Šumperk
2009, s. 46–49.
39
Ondřej JAKUBEC – Marek PERŮTKA, Olomoucké baroko 3, Výtvarná kultura let 1620 – 1780, Olomouc
2011, s. 244.
36
37
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Severní Morava40, vydaného Vlastivědným muzeem v Šumperku. Ve svém příspěvku se
krátce zmiňuje o životních osudech malíře, které čerpá z již zmíněné studie Libuše
Dědkové (1982), a dále se zaměřuje na Oderlitzkého práce v šumperském regionu, a to
v kostele Nejsvětější Trojice v Kopřivné, kapli Navštívení Panny Marie v Hynčici nad
Moravou. Dále ve filiálním kostele sv. Barbory v Šumperku, kapli sv. Jana
Nepomuckého (klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku), farním kostele
sv. Jana Křtitele v Šumperku, novomalínském filiálním kostele Narození Panny Marie a
úsovském filiálním kostele sv. Jiljí.
Ignazem Oderlitzkým se zabývali i studenti moravských univerzit ve svých
závěrečných diplomových nebo bakalářských pracích (zejména Filozofická fakulta,
Univerzita Palackého v Olomouci a Filizofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně).
Některé práce se přímo věnují životu a dílu umělce, některé práce Ignaze Oderlitzkého
pouze zmiňují:


Lenka Kirkosová, Dílo Ignáce a Jana Oderlických v Šumperku, bakalářská práce,
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2009



Lenka Králová, Hudba v Uničově po roku 1918, diplomová práce, Pedagogická
fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2010



Lenka Kirkosová, Umělecká tvorba Ignáce, Jana, Jana Nepomuka a Antonína
Oderlických,

diplomová

práce,

Filozofická

fakulta,

Univerzita

Palackého

v Olomouci, 2011


Markéta Macharová, Ignác Oderlický v Šumperku, bakalářská práce, Filozofická
fakulta, Masarykova univerzita v Brně, 2011



Michaela Hrčková, Jan Schubert (1743? - 1792), diplomová práce, Filozofická
fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, 2011



Klára Židková, Pohraničí, domov můj? Soubor publicistických textů o proměnách
krajiny a venkova na Sovinecku, bakalářská práce, Fakulta sociálních studií,
Masarykova univerzita v Brně, 201,1



Marie Sléhová, Bývalý dominikánský kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku,
bakalářská práce, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Lenka KIRKOSOVÁ, Umělecká tvorba malíře Ignáce Oderlického v okrese Šumperk, Šumperk 2012, s.
3–15.
40
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Drobné poznámky se nacházejí i v současné zahraniční literatuře např.
Handbuch der historischen Stätten: Böhmen und Mähren, redakčně zpracována
Joachimem Bahlckem, Winfriedem Eberhardem a Miloslavem Polívkou v roce 1998
nebo v publikaci Sudetenland: Wegweiser durch ain invergessenes Land, od autora
Rudolfa Hemmerleho, z roku 2002.
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3

IGNAZ ODERLITZKY
Jméno malíře Ignaze Oderlitzkého muselo být v oblasti střední a severozápadní

Moravy dobře známé, a to zejména v okruhu soudobých výtvarných umělců.
Dosvědčují to i pozdější zmínky a záznamy v regionální odborné literatuře, například
jedna z prvních zmínek o tomto malíři byla publikována již v roce 1807 moravským
historikem a archivářem Johannem Peterem Cerronim41. Zájem o jeho osobu a tvorbu
z pohledu vývoje malířství v období pozdního baroka a rokoka v olomouckém a
šumperském regionu narůstal v první polovině 20. století. Teprve až v druhé polovině
téhož století je zájem o Ignaze Oderlitzkého orientován s hlubším badatelským cílem.
Ignaz Oderlitzky42 se narodil v Uničově 26. července 1710. Bohužel nejsou
známé okolnosti jeho životních osudů z mládí, a to zejména jeho uměleckého vzdělání a
hlavně jaké podmínky a podněty vedly Oderlitzkého k malířskému řemeslu.
Z archivních materiálů lze předpokládat, že jeho životní poměry byly na tehdejší
dobu velmi dobré. Stává se řádným měšťanem Uničova, v roce 1733 se oženil s dcerou
olomouckého měšťana Kateřinou Beerovou, se kterou měl celkem tři děti - Jana
Antonína, který později působil jako malíř hlavně v Olomouci, dceru Annu Barboru
Brigittu a syna Antonína. Kupuje domek na Brníčské ulici, dále od své matky pole.
Následně kupuje dům na rohu Medlovské uličky za 3100 zlatých a další domek na
předměstí Uničova, pole a louku. Dokonce ze Soupisu řemeslníků ve městě včetně
rodinných příslušníků z roku 1746 a Soupisu obyvatel města a předměstí z roku 1748
vyplývá, že z uničovských řemeslníků platil nejvyšší daňové poplatky. Dne 31. března
1761 Ignaz Oderlitzky umírá. Mezi tvůrce z Oderlitzkého okruhu můžeme zařadit jak
jeho syna Jana Antonína, tak i bratra Jana, který spolupracoval na některých dílech
společně s Ignazem.43
Když se pročítám zjištěními a závěry, která sepsala ve své práci Libuše
Dědková, tak můžeme konstatovat, že Ignaz Oderlitzky byl vlastně úspěšným
podnikatelem. K tomuto závěru můžeme dojít, pokud vezmeme v úvahu, že mohl už
v roce 1735 ve svých pětadvaceti letech koupit domek, který po třech letech užívání
41

Viz CERRONI (pozn. 6), s. 129.
Některé práce uvádějí jméno v počeštěné podobě (Ignác Oderlický apod.), ve své práci budu vycházet
z jazykové podoby, která je uvedena v signatuře nástěnných maleb kostela sv. Barbory v Šumperku, kde
je uvedeno: „Ignaz Oderlitzky maister von M. Neustadt hat dieses gottes Haus ausgemalt AD 1755“.
43
Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 109–130.
42
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prodal uničovskému hrnčíři Josefu Bottwalaterovi za 360 zlatých. V roce 1756 kupuje
od Anny Františky von Tannenbergové dům za 3100 zlatých. Dokonce si může dovolit i
vysoké půjčky, které bez problémů vyrovnává. Nakonec ze „Soupisu řemeslníků ve
městě včetně rodinných příslušníků“ z roku 1746 a „Soupisu obyvatel města a
předměstí“ z roku 1748 vyplývá, že odváděl největší daňové poplatky.44
Dalším podpůrným aspektem k tomu, že svou uměleckou práci mohl více chápat
spíš jako podnikatelskou činnost, je skutečnost, že se jeho umělecká aktivita mnohdy
prezentuje společně se spolupracovníky (např. Jakub Zink a jeho syn Jan Oderlitzky).
V neposlední řadě i časový rozvrh zhotovení některých prací, zejména nástěnné malby,
které byly zhotoveny v tak krátkém časovém rozmezí (například výmalby klášterního
kostela, farního kostela a kostela sv. Barbory v Šumperku) dokládá jeho podnikatelskou
schopnost, protože není v lidských schopnostech vytvořit tak rozsáhlá díla jedním
člověkem v tak krátkém čase. Proto se domnívám, že Ignaz Oderlitzky určitě
zaměstnával řemeslníky a další „štafíře“, kteří pracovali podle jeho zadání a v jeho
službách. Je nutné dodat, že v této době to nebylo nic neobvyklého. Koneckonců sám
někdy podepisoval své práce se slovem „stafiert“ (dekoroval). Snad by se dalo říct, že
Ignaz Oderlitzky byl opravdu nejen dekoratér, ale bezpochyby talentovaným
dekoratérem, který dokázal vytvořit a po sobě zanechat zajímavé malířské dílo.
Vzhledem k tomu, že se jeho dílo prezentuje hlavně v prostředí střední a severní
Moravy, lze usuzovat, že svou uměleckou dráhu zahájil pracemi přímo v Uničově, a to
pro františkánský klášter45, který byl ve městě Uničov založen podle řádové tradice roku
1330.46 Pro klášterní kostel Povýšení sv. Kříže vytvořil obrazy, Sv. Tekla, Sv. Jan
Nepomucký, Sv. Barbora (v současné době vystaveny v Muzeu baroka v Uničově) a
obrazy Sv. František s Kristem a Marií, Ukřižování Krista (tyto obrazy jsou nezvěstné).
V klášterním kostele též provedl štafiřské práce na kazatelně a freskovou výzdobu v
sakristii kostela. Na kazatelně je uvedena jeho signatura „Ignaz Oderlitzky, stafiert
1736“.
Další významné práce tohoto umělce v Uničově jsou ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie, jedná se o obrazy Uctívání monstrance, Uctívání kalicha,
Sedmibolestná Panna Maria, Veroničina rouška, Smrt sv. Josefa, obraz Navštívení
Panny Marie na nástavci oltáře a obraz Nejsvětější Trojice a Zmrtvýchvstání Krista,
44

Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 110.
Řád menších bratří (latinsky Ordo Fratrum Minorum).
46
Historie: Historie klášterního kostela [online]. Historikové uvádí založení kláštera roku 1334.
45
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který byl původně umístěn v klášterním kostele Povýšení sv. Kříže a dnes je
v presbytáři uničovského farního kostela.
Z obrazové tvorby můžeme jmenovat ještě oltářní obrazy (Navštívení Panny
Marie a Sv. Juda Tadeáš a sv. Šimon Kananejský) v barokní kapli Navštívení Panny
Marie, postavené roku 1754 v Hynčici nad Moravou (dnes součást Města Hanušovice).
Titulární obraz nad hlavním oltářem s námětem Stětí sv. Barbory, darovaný kostelu
Rozeslání Apoštolů v Písařově z filiálního kostela sv. Barbory v Šumperku47, dále pak
obrazy Sv. Máří Magdaléna, Sv. Petr a obraz Sv. Barbora a sv. Kateřina pro kostel sv.
Jiljí v Úsově (dnes součást expozice Muzea baroka v Uničově). Obrazovou tvorbu
nepochybně doplňuje hlavní oltářní obraz Nejsvětější Trojice v kostele Nejsvětější
Trojice v Kopřivné (vedle rozsáhlé freskové výzdoby presbyteria a lodi).
Je nepochybné, že se Ignaz Oderlitzky zapsal do regionálních dějin vývoje
umění především jako malíř nástěnných maleb. Nejvíc nástěnných maleb snad vytvořil
v Šumperku - rozsáhlá fresková výzdoba je v kostele sv. Barbory, kde v presbyteriu
kostela vytvořil nástěnnou malbu s námětem Apoteózy sv. Barbory, do jejíhož
obsahového rámce zahrnul i příběh o rytíři Chlévci, scénu z tureckých válek, jednoho z
donátorů kostela Tobiase Sigmunda Dressera a šumperského děkana Paula Josefa
Dittricha, který se zapsal do šumperských dějin hlavně svou charitativní a duchovní
angažovaností po dobu morové epidemie roku 171448. Loď kostela je pak vyzdobena
freskami biblických námětů z Nového zákona (Povýšení sv. Kříže) a Starého zákona
(Obětování Izáka, Mojžíše a měděného hada).
Pro farní kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku vytvořil fresky v presbytáři
s námětem Apoteóza sv. Jana Křtitele a Kázání sv. Jana Křtitele, zde také najdeme
vedle uvedených narativních námětů dekorativní oblouk napodobující triumfální
oblouk, doplněný vyobrazením evangelistů sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše a sv.
Jana.
V neposlední řadě je Oderlitzkého fresková práce v Šumperku vidět i v kapli sv.
Jana Nepomuckého v dominikánském klášterním kostele Zvěstování Panny Marie, která
je rozdělena do tří částí – Apoteóza sv. Jana Nepomuckého, Kázání sv. Jana
Nepomuckého a Sv. Jan Nepomucký na nebesích.

Historie: Dějiny farnosti Písařov [online]. Titulární obraz Stětí sv. Barbory nad hlavním oltářem byl
darován roku 1799.
48
Viz BŘEZINA (pozn. 14), s. 230.
47
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Nedaleko Šumperka v kostele Narození Panny Marie v Novém Malíně (dříve
Frankštát) vytvořil kolem čtyřicátých let 18. století49 nástropní malby Zasnoubení Panny
Marie, Navštívení Panny Marie a Nanebevzetí Panny Marie.
Na Šumpersku ještě vyzdobil klenbu filiálního kostela Nejsvětější Trojice
v Kopřivné. Jsou zde zachyceny motivy Starého a Nového zákona. V presbyteriu se
nachází nástěnná malba Abrahám hostí tři muže, v lunetách kněžiště Hold andělských
kůrů a v medailonech presbyteria jsou vyobrazení Sv. Štěpána, Mojžíše, Sv. Jana
Evangelisty, Sv. Ondřeje, Eliáše a Sv. Apoleny. Klenba lodi je vyzdobena Křtem Krista
v Jordáně, námětem Město Boží na triumfálním oblouku a freskami církevních Otců Sv.
Augustina, Sv. Řehoře, Sv. Jeremiáše a Sv. Ambrože.
Na Bruntálsku se objevují Oderlitzkého práce v Horním Městě v kostele sv.
Máří Magdalény, a to v kapli sv. Anny z roku 174650, bohužel tyto malby byly
v průběhu let přemalovány. Motivem freskové výzdoby je Nebeská sféra (Nejsvětější
Trojice se skupinou dalších biblických postav).
Z roku 174851 je datována nástěnná malba tvořící hlavní oltářní obraz s motivem
Nanebevzetí Panny Marie ve stejnojmenném kostele v Jeseníku nad Odrou.
V Trhavicích pro kapli Narození Panny Marie vytvořil fresku s mariánským
motivem, jejíž dva fragmenty byly transferovány do univerzitního kostela Panny Marie
Sněžné v Olomouci a jeden fragment do předsálí obřadní síně olomoucké radnice.
Na základě některých zmínek je možné, že Oderlitzky byl zastoupen i v kostele
sv. Máří Magdalény v Podlesí (část obce Malá Morava), který byl postaven v roce 1683
a v letech 1785 (Polách uvádí 1786) a 1802 přestaven.52 Projekt na přestavbu kostela
vypracoval Johann Christoph Fabich53, architekt ve službách Lichtenštejnů, jehož plán
se nakonec nerealizoval. Rekonstrukci provedl podle svých návrhů zednický mistr
Johann Wolf. Tato přestavba je zachována do dnešních dob, stavební zásahy, které
následovaly v dalších letech, nijak nezměnily stavební dispozici kostela. Co se týká
49

Viz SAMEK 2 (pozn. 33), s. 722.
Ibidem, s. 522.
51
Viz SAMEK 1 (pozn. 33), s. 62.
52
Viz BŘEZINA (pozn. 14), s. 269, Drahomír POLÁCH, K historii Podlesí a jeho památek, Šumperk 1991,
s. 29. Uvádí, že zakladatelem byl Jan starší ze Žerotína.
53
Pavel VLČEK et al, Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s.
161 – Johann Christoph Fabich byl stavitel, který byl ve službách rodu Liechtensteinů. Vedle návrhů na
přestavbu kostela sv. Máří Magdalény v Podlesí je nejvíce znám přestavbami v Litomyšli, kde po velkém
požáru v roce 1775 řídil obnovu zámeckých koníren, kostela Nalezení sv. Kříže v piaristickém klášteře a
budovu piaristického gymnázia, podle jeho projektu byl také vystavěn štít na děkanském kostele Povýšení
sv. Kříže v Litomyšli. V roce 1781 vypracoval projekt pro stavbu kostela ve Fukově (původně součást
harrachovského panství - dnes obec Království u Šluknova).
50
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vnitřního vybavení kostela, uvádí Drahomír Polách, že se na ní nepodíleli významní
umělci s výjimkou: „…několika obrazů mohelnického malíře Tadeáše Suppera a od
neznámého uničovského umělce“54. V této souvislosti dále uvádí s odvoláním na J.
Kuxe, že se pravděpodobně může jednat o Ignaze Oderlitzkého, nebo jeho syna
Johanna, případně dalšího uničovského malíře Jakuba Zinka, se kterým Oderlitzky často
spolupracoval. 55
V soupisu inventáře kostela v Podlesí z roku 1806 se uvádí: „V tomto kostele se
nacházejí tři oltáře. Všechny jsou zděné, vedle tabernáklu u hlavního oltáře sv. Marie
Magdaleny, které byl kostel benediktován (pozn. církevně požehnán), ale ne
konsekrován (pozn. vysvěcen). Konsekrován byl až hrabětem Franzem Julianem
Braidou. Dva malé oltáře v kostele jsou zasvěceny sv. Anně a Marii matce Boží. Obraz
na prvním (hlavním) oltáři je pěkný, nádherně namalován jedním malířem z Uničova,
jehož jméno však není známo. Každý znalec umění ho bez výjimky obdivuje. Druhé dva
obrazy (na vedlejších oltářích) navrhl a vytvořil všude známý a ctěný, ale již dávno
zemřelý malíř Supper z Moravské Třebové – pěkné elegantní kusy, zvláště sv. Anna“.56
Tento údaj ve zkrácené podobě opakuje i Gregor Wolny ve své práci „Kirchliche
Topographie von Mähren“.57
V roce 1994 Národní památkový ústav v Olomouci prováděl fotodokumentaci,
ke které zpracoval slovní popis již výše zmíněný šumperský historik Drahomír Polách,
kde se uvádí: „Oltářní architektura druhá polovina 18. století, obraz Máří Magdaléna,
olej na plátně, 210x120 cm, druhá polovina 19. století, patrně od malíře Antona Austa
z Adamova u Branné“.58
Anton Aust v kostele v Podlesí signoval v roce 1886 Křížovou cestu a jeho
podpis byl nalezen ještě na jednom obraze. Anton Aust namaloval velké množství
obrazů (např. v Pustých Žibřídovicích, Vojtíškově, Chrasticích, Velkých Losinách,
Branné), pro kostel sv. Barbory v Šumperku vytvořil druhý obraz sv. Barbory. Není
ovšem vyloučeno, že některé obrazy přemaloval a následně je sám signoval. To, že
Anton Aust tak činil, můžeme doložit například v případě hlavního oltářního obrazu sv.
Mikuláše ve farním kostele v Hanušovicích, který původně namaloval Jan Kryštof
Viz POLÁCH (pozn. 52), s. 34 – 35.
Viz KUX (pozn. 12), s. 181.
56
Zemský archív v Opavě, pobočka Olomouc, fond ACO, karton č. 8303.
57
Gregor WOLNY, Kirchliche Topographie von Mähren meist nach Urkunden und Handschriften, Band
IV., Brünn 1862, s. 49.
58
Poznámky šumperského historika Drahomíra Polácha.
54
55
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Handke, jemu je nebo donedávna byl připisován, ačkoli ho Aust sám signoval (Nach
dem altes Altarblatt gemahlt von Antonius Aust – z něm. podle starého oltářního obrazu
namalován Antonínem Austem), letopočet je překryt rámem obrazu.59
Další zmínka o účasti Ignaze Oderlitzkého na výzdobě kostela sv. Máří
Magdalény v Podlesí je uvedena ve Vlastivědě šumperského okresu, kde Milena
Filipová přímo uvádí: „V Podlesí je svými malbami zastoupen uničovský malíř Ignác
Oderlický“.60
Tato poznámka není nijak podložena žádným validním důkazem, který by
jednoznačně potvrdil, že zmíněný uničovský malíř opravdu vytvořil nějaké malířské
dílo pro kostel v Podlesí. Rozpoznat s jistotou původnost a autorství malby v Podlesí by
bylo možné snad jen při restaurování, protože v současné době nelze prohlédnout obraz
ani zezadu a tak ověřit např. stav plátna, které by mohlo k určení stáří obrazu ledacos
vypovědět, a domněnka, že původní oltářní obraz mohl být přemalován nebo nově
namalován by tak mohla být jednoznačně potvrzena nebo vyvrácena.
Dalšími obrazy, které nemají dostatečné určení autorství Ignaze Oderlitzkého,
jsou Vidění sv. Dominika, Noli me tangere a Stětí sv. Barbory, které jednoznačně
připisuje Oderlitzkému Lenka Kirkosová, s odvoláním na připomenutí Mileny Filipové,
ve své stati ve Vlastivědném sborníku Severní Morava. Tato díla jsou součástí mobiliáře
klášterního kostela Zvěstovaní Panny Marie v Šumperku. Autorka vychází jen z obecné
komparace vyjadřovacího uměleckého jazyka zmíněných obrazů a známé tvorby Ignace
Oderlitzkého.61
Vzhledem k tomu, že výše uvedené informace dostatečně nepotvrzují, ale také
nejsou k dispozici jiné informace, které by jednoznačně vyvracely či potvrdily autorství
Ignaze Oderltzkého k malířským dílům, jak v kostele v Podlesí, tak i v klášterním
kostele v Šumperku, je těžké učinit objektivní závěr, a proto nejsou v této práci uvedeny
samostatné části věnující se těmto dílům.
Vedle Horního Města se v této části jesenického podhůří Ignaz Oderlitzky
prosadil svou tvorbou i v Bruntále, kde namaloval pro klášterní kostel piaristického
konventu obraz „Svaté rodiny“, bohužel se tento obraz nedochoval, a proto také není
zařazen do této práce.62

Libuše Dědková se ve své práci zmiňuje ještě o dalších

Poznámky šumperského historika Drahomíra Polácha.
Viz MELZER – SCHULZ (pozn. 31), s. 173.
61
Viz KIRKOSOVÁ (pozn. 40), s. 15.
62
Viz SCHENKOVÁ – OLŠOVSKÝ (pozn. 34), s. 15.
59
60
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obrazech. „Sv. František s Kristem a Marií“ a „Kristus na Kříži“63 (původně byly
součástí mobiliáře klášterního kostela Povýšení sv. Kříže v Uničově), které jsou také
dnes nezvěstné.
Do okruhu Ignaze Oderlitzkého nepochybně patří i další členové jeho rodiny,
kteří se věnovali malířství a spolupracovali s Ignazem Oderlitzkym. Především se jedná
o Ignazova bratra, Jana Oderlitzkého (1707 – 1757), který se živil také jako jeho bratr
malířstvím (v soupise řemeslníků ve městě včetně rodinných příslušníků z roku 1746 a
v soupise obyvatel města a předměstí z roku 1748 byl vždy uváděn jako malíř), ovšem
není dostatek informací o jeho práci a životě. Snad realizoval některé práce pro malé
farnosti v oblasti Bruntálska a Olomoucka.64
Dále sem můžeme zařadit a Ignazova syna Antonína Oderlitzkého, který působil
v Bruntále a Olomouci. Narodil se 25. července 1742 a byl nejmladším synem Ignaze
Oderlitzkého, působil jako tovaryš v Olomouci. V roce 1764 se oženil s Terezií
Leitzelovou. Po otcově smrti vedl malířskou dílnu až do roku 1765, v témže roce přijal
v Olomouci měšťanské právo a jako olomoucký občan vystupoval jako měšťanský
umělecký malíř. Následně působil v Bruntále, kde snad provedl malby na supraportách
v reprezentačním sále bruntálského zámku. Zemřel poměrně mladý ve věku třiceti dvou
let, 15. srpna 1774 v Olomouci.65
Dalším malířem z okruhu Ignaze Oderlitzkého můžeme jmenovat Janova syna,
Jana Nepomuka Oderlizkého. Narodil se 23. května 1745, po smrti otce se odstěhoval
do Olomouce, kde pracoval jako tovaryš. Oženil se s Terezií z Bruntálu, kam se po
smrti Antonína Oderlitzkého trvale přestěhoval. Zemřel 17. května 1787 na tuberkulózu.
Jako malíř se prosadil ve tvorbě pro venkovské kostely. Můžeme předpokládat, že jeho
odborná příprava u otce Jana a strýce Ignaze nedostačovala, aby byl rovnocennou
konkurencí soudobým umělcům, kteří dokázali vytvářet díla, která dosahovala přece jen
kvalitnějšího a prestižnějšího účinku. Nakonec se v závěru života věnoval štafířským a
pozlacovačským pracím. Jeho malířské práce jsou dokladovány v kostele sv.
Archanděla Michaela v Hrozové, pro který zhotovil obraz Antonína Paduánského
(1775, v roce 1850 byl z bočního oltáře odstraněn a nahrazen jiným dílem). Štafířské
práce můžeme dokladovat na hlavním oltáři ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie

63

Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 111.
Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 125.
65
Viz INDRA (pozn. 15), s. 271.
64
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v Jelení. Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Opavě spolupracoval jako
dekoratér sochařské výzdoby. 66
Mimo členy rodiny je nutné zmínit i osobnost Jakuba Zinka, malíře z Uničova,
který je svými pracemi zastoupen v řadě kostelů, společně s Ignazem Oderlitzkým,
(např. kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě, kostel Nejsvětější Trojice
v Kopřivné).

66

Ibidem, s. 272.
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4

MALÍŘSKÉ DÍLO IGNAZE ODERLITZKÉHO

4.1

Poznámka k hodnocení malířského díla Ignaze Oderlitzkého
Úvodem této kapitoly chci vyjádřit názor na dosavadní hodnocení malířského

projevu Ignaze Oderlitzkého. V některých, v dosud známých pracích, které se zmiňují o
Ignazi Oderlitzkém, je tento uničovský malíř označován jako lidový nebo zlidovělý
umělec (Ivo Krsek, Marie Schenková, Daniela Krechlová nebo Libuše Dědková).
Chápu, že tímto termínem se autoři snaží charakterizovat nedostatečnost uměleckého
projevu, který neodpovídá standardnímu výtvarnému názoru dané doby a uměleckému
slohu. V našem případě se jedná o pozdně barokní a rokokové principy výtvarné tvorby.
Domnívám se, že tento termín je zavádějící a nepřesně charakterizuje výsledky
malířské tvorby Ignaze Oderlitzkého. Už jen sémasiologický (významoslovný) základ
slova lidový či zlidovělý odkazuje na spojení významu ve smyslu proniknout do lidu
nebo vzniknout z lidu, což znamená, že musí vycházet z tradic dané etnické kultury.
Zpravidla bývá lidové umění anonymní a reaguje na praktické potřeby a nevyjadřuje
snahu o vytvoření ryze uměleckého díla, prostě vychází z podstaty člověka v daném
prostředí. Tento slovesný tvar lze uplatňovat z pohledu uměleckého projevu spíš
k folklornímu nebo etnografickému umění.
Nabízí se tedy možnost charakterizovat umělecký přístup Ignaze Oderlitzkého
jako výtvarný projev insitního (naivního) umělce. Konec konců Oderlitzký by mohl
splňovat většinu atributů tvůrce insitního umění. To znamená, že naivní umělec je
autodidaktem, téměř vždy bez jakékoli úrovně uměleckého vzdělání. Jeho výtvarný
projev je jednoduchý s převážně nerealisticky pojatým prostorem bez perspektivy. Není
vázán principy výstavby barevné i kresebné kompozice, správným zpracováním
figurálního motivu apod. Umělci se orientují na jednoduché malířské techniky a často se
zaměřují na detail. Domnívám se, že i přes některé atributy insitního umělce, které
Ignaz Oderlitzký naplňuje, nemůžeme ho do této kategorie zařadit.
Ignaze Oderlitzkého musíme především chápat jako umělce, který se bez
jakéhokoli uměleckého vzdělání zařadil do vážného uměleckého proudu. Jeho snahou
nebylo vytvářet lidové či naivní umění. Tento cíl rozhodně neměl, což dokazuje jeho
snaha vypořádat se s velmi složitými zakázkami v sakrálním prostředí. V charakteristice
a analýze jeho tvorby můžeme pouze poukázat na jeho nedostatečnou uměleckou
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vyspělost a chyby v uměleckém projevu, týkající se zejména lineární perspektivy nebo
správného anatomického zpracování figurativních motivů, jak antropomorfních, tak i
zoomorfních. Chyby určitě nalezneme u komplexního řešení rozsáhlých kompozičních
celků, kdy mu v tom bránila zejména neznalost jak se vypořádat s daným prostorem
apod. V neposlední řadě neznalost prostorového vidění pomocí kvadraturní malby, která
byla v dané době standardním projevem freskové výzdoby kleneb a stropů interiérů.
Přisoudit Ignazi Oderlitzkému charakteristiku lidový či zlidovělý nemůžeme
ani z jeho charakteristického projevu některých detailů, které spíš můžeme vysvětlit
individuálním manýrismem tohoto umělce. Rozhodně nemůžeme hledat jeho záměr ve
výše uvedených charakteristikách lidovosti, protože takto pojatá charakteristika a
analýza je spíš omluvou než objektivním pojmenováním jeho uměleckých projevů.
Ignaz Oderlitzký si rozhodně zaslouží být hodnocen ve své tvorbě stejným kritickým
pohledem jako například Jan Kryštof Handke a jiní další umělci.
Problematikou lidových prvků se zabýval Ivo Krsek, který své závěry
publikoval ve stati „K otázce lidových prvků v rokokovém malířství“. Ve své práci
srovnával své závěry a poznatky s dílem Františka Antonína Šebesty – Sebastini, Ignáce
Günthera, Ignaze Oderlitzkého a Josefa Havelky. Jedním ze znaků lidového přístupu
definuje tzv. „naivní povídavost“ v obsahové části kompozic jednotlivých děl. Ivo
Krsek tím míní rozvíjení děje v několika souvisejících dějových obrazech na jednom
obraze či nástěnné malbě.
Také Ignaze Oderlitzkého charakterizuje s tímto aspektem vlastní tvorby;
„Podobně sestavuje výpravnou náplň svých fresek v Šumperku a v nedaleké Kopřivné
uničovský malíř Ignác Oderlický. Návštěva Hospodina u Abraháma na klenbě kostela
v Kopřivné, v níž jsou spojeny dvě časově následné epizody (Abrahám vítá Hospodina
doprovázeného dvěma anděly, před svým domem; odchází s nimi k Sodomě), je
dokladem naivní povídavosti, jíž se prvořadí malíři rokoka, i když mají také sklon
k popisnému rozvádění svých námětů, vyhýbají“.67
K tomu mohu uvést, že závěr Ivo Krska může být, v obecné poloze, zavádějící.
V malířské tvorbě bylo i před rokokovým slohem, tedy před polovinou 18. století,
celkem běžné, že umělci řešili své kompozice spojením dvou na sebe navazujících
námětů. Jako příklad mohu uvést jednu část freskové výzdoby, zhotovenou
Michelangelem Buonarrotim, v Sixtínské kapli ve Vatikánu. Mám na mysli freskové
67

Viz KRSEK (pozn. 22), s. 32.
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pole s námětem Prvotního hříchu (Adam a Eva u stromu poznání dobrého i zlého
v okamžiku, kdy jedí zakázané jablko), který je kompozičně doplněn motivem Vyhnání
z ráje. Jako další příklad může sloužit obraz Ukřižování (Kalvárie), který zhotovil
nizozemský malíř Jacob Cornelisz van Oostsanen v roce 1533. U tohoto obrazu tvoří
základní kompoziční prvek ukřižovaný Kristus, ale můžeme zde nalézt další náměty,
jako jsou Modlitba Krista v Getsemanské zahradě, Příchod Krista s křížem na Golgotu,
Loučeni Krista s Pannou Marií, Veronika s rouškou a další jiné motivy, vztahující se
k této části životního příběhu Krista. Domnívám se, že na základě malířsky vyjádřeného
souběhu několika dějových prvků na jednom uměleckém díle u uvedených umělců
v rámci příkladu, nemůže označit jejich dílo za lidovou povídavost.
Ve zmíněné publikované práci jsou definovány principy lidových prvků
zejména ve vztahu k dílu Františka Antonína Šebesty – Sebastini a v menší míře ve
vztahu k dílu Ignáce Günthera. Co se týká Ignaze Oderlitzkého je tento autor, kromě
širší připomínky v problematice naivní povídavosti, vždy uváděn jen jako doplněk
jmenované řady umělců. Hlubším rozborem malířského díla Ignaze Oderlitzkého se Ivo
Krsek nezabývá.
V závěru své statě se snaží Ivo Krsek učinit závěr, kterým vysvětluje vliv
zařazení uvedených malířů v dané společnosti na vlastní uměleckou tvorbu. Domnívám
se, že tento exkurz do sociálního prostředí nemůže být jedním ze základních principů
hodnocení kvality umělecké tvorby jakéhokoli umělce. Není nutné uvádět v dějinách
umění příklady různých sociálních podmínek umělců s tím, že podmínky zcela nemají
zásadní vliv na kvalitu uměleckého projevu. Vytyčovat rozdíl mezi kvalitou
uměleckých děl s tím, že umělecká díla vytvořená pro aristokratické prostředí jsou
výrazně kvalitnější ve srovnání s díly určenými pro měšťanské prostředí, právě
z důvodu komu jsou určeny, není zcela korektní. Museli bychom totiž vzít v úvahu
nejen rozdílnost sociálního prostředí, ale také rozdílnost prostředí sakrálního a
světského.
Nelze se jednoznačně vypořádat se závěrem Ivo Krska, kde uvádí; „Existence
vysokého umění rokoka, popřípadě rokoka klasicistního na jedné straně a lidového
umění na straně druhé, je nepochybně odrazem hlavního antagonismu společenské
skladby našich zemím v době, o níž pojednává tato studie. Je-li rokokové umění svým
sociálním původem uměním aristokratickým, je třeba hledat vznik lidového umění
převážně mezi venkovským lidem. Místo umělců typu Sebastiniho, Günthera, Havelky,
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Oderlického je pak někde uprostřed mezi oběma polárními krajnostmi.“68 Na jedné
straně charakterizuje rozpor v dané společnosti, který je správný, na druhou stranu řadí
jmenované umělce v rámci hierarchie společnosti do středu, ovšem, kam řadí výsledky
uměleckého projevu, jmenovaných umělců, tak to pomíjí. Sociální aspekt ve vztahu
k výtvarnému umění, můžeme uplatnit pouze ve vztahu k objednavateli zakázky.
Myslím, že na úroveň kvality uměleckého projevu má pramalý vliv.
Co se týká Ignaze Oderlitzkého a dalších jmenovaných malířů, pak hodnotit
jejich práci můžeme pouze objektivním zhodnocením konkrétních děl. U Ignaze
Oderlitzkého je jednoduše prokázána absence uměleckého školení, ale to ho nemůže
řadit mezi lidové nebo zlidovělé umělce. Jednoduše řečeno, byl to pracovitý, ale méně
kvalitní malíř.

68

Ibidem, s. 41.
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Klášterní kostel Povýšení sv. Kříže v Uničově

4.2

Františkánský klášter a kostel Povýšení sv. Kříže byl podle tradice řádu
postaven již v roce 1330, podle historiků je jeho stavba datována do roku 1334, avšak
první písemná zmínka pochází z roku 1381. Podle nepotvrzené tradice měl být klášter
založen Alžbětou, manželkou Jindřicha ze Sovince, a původně neměl sloužit pouze
klariskám, nýbrž měl se stát pietním místem zakladatelského rodu. V letech 1531 a
1595 byl klášter a kostel poškozen velkými požáry. V období husitských válek byl
poškozen. Barokní přestavba byla realizována v letech 1700 – 1767, kdy získal podobu,
která se zachovala do dnešní doby. Na vlastní žádost byl řád roku 1815 zrušen a byla
sem přemístěna uničovská škola.69 Po zrušení kláštera byla některá díla umístěna ve
farním kostele a následně umístěna v nově zřízeném Muzeu baroka, které je součástí
uničovské fary.
Výzdoba interiéru klášterního kostela není jen dílem Ignaze Oderlitzkého, ale i
mimo jiné dílem Jiřího Antonína Heinze, který vytvořil kazatelnu se sochařskou
výzdobou, a Ondřeje Schweigla, který vytvořil sochy na oltáři.
Sám Oderlitzky, mimo fresek v sakristii a obrazu hlavního oltáře a dalších
obrazů70, se podílel na malířské výzdobě kazatelny71. Stěny kazatelny jsou barokně
tvarovány střídáním konvexně konkávních linií na půdorysu, vycházejí z principů
architektury radikálního baroka. Na kazatelnu nasedá stříška, jejíž půdorys je tvarován
ve shodě s řečništěm, na vrcholu je socha Vítězného Krista, který nese kříž, a na spodní
straně je symbol Ducha svatého, holubice.
Plochy předprsně jsou zdobeny reliéfy s náměty biblických příběhů, zakončení
řečniště nad reliéfy je ztvárněno dekorativním zpracováním čabraky. Stěna řečniště je
vyzdobena medailonem s námětem Kristova křtu. Ve spodní části je kazatelna zúžena a
opatřena řezbářskou výzdobou ve tvaru listů.
Celá kazatelna je doplněna v různých místech andílky. Ignaz Oderlizky na
kazatelně zhotovil štafířské práce, kterými opatřil volné plochy imitací mramoru a části

Historie: Historie klášterního kostela [online].
Oltářní obraz Nejsvětější Trojice a Zmrtvýchvstání Krista je v současné době umístěn v presbyteriu
farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově (viz kapitola ke jmenovanému kostelu). Kromě
oltářního obrazu klášterního kostela jsou dílem Ignaze Oderlitzkého i obrazy sv. Jan Nepomucký, sv.
Barbora a sv. Tekla, které jsou v současné době vystaveny v Muzeu baroka v Uničově.
71
Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 111, Lubomír HRDLIČKA – Vladimír URBÁNEK – Luděk ZAMAZAL, Uničov
v článcích historika a kronikáře Tomáše Souška, Olomouc 2012, s. 80–81.
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drapérie opatřil modrou lazurou, plastiky jsou polychromované bílou barvou a reliéfy,
včetně ornamentálních motivů jsou pozlacené lístkovým zlatem. Přítomnost
Oderlitzkého na pracích při stavbě kazatelny dokládá jeho signatura „Ignaz Oderlitzky,
stafiert 1736“, kterou objevil při restaurování v letech 1972 – 1981, restaurátor Jan
Neckář.72

4.2.1

Cesta do Emauz

Pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno,
stav: restaurováno, Miroslava Trizuljaková, Marek Trizuljak, 1985.
Fresky v sakristii byly v průběhu doby rozsáhle přemalovány, což potvrdilo i
jejich restaurování, které provedli Miroslava a Marek Trizuljakovi v roce 1985. Sondy,
které byly provedeny před samotným restaurováním, potvrdily rozsáhlou přemalbu.
Sondy sice potvrzují, že autorem fresek je Ignaz Oderlitzky, ovšem původní malba se
zachovala jen částečně.73 Nástěnné malby jsou rozděleny do sedmi samostatných celků
umístěných do šesti lunet, které kopírují formáty fresek (vodorovná základna a
segmentový oblouk), mohli bychom je označit za freskové obrazy74. Stropní malba je
zasazená do barokní kartuše, vytvořené štukatérskou technikou.
Téma fresek je inspirováno velikonočními evangelijními výjevy a výjevy
následující po vzkříšení Krista, které jsou základem křesťanské nauky – Cesta do
Emauz, Večeře v Emauzích, Noli me tangere, Zjevení v Jeruzalémě, Vzkříšení Ježíše
Krista, Zjevení v Galileji a Umývání nohou učedníkům. Celou freskovou výzdobu
v klášterním kostele můžeme zařadit mezi první nástěnné malby, kterými Oderlitzký
rozšířil okruh malířských oborů.
Malba s výjevem Cesta do Emauz [63] vychází z evangelia sv. Marka a sv.
Lukáše (Mk 16,12 a L 24,13 – 27). Markovo evangelium v „Závěru“ má pouze krátkou
zmínku o zjevení vzkříšeného Krista dvou učedníkům na cestě z Jeruzaléma do Emauz.
Lukášovo evangelium je ve „Zjevení na cestě do Emauz“ podrobnější, dovídáme se, že
jeden z učedníků se jmenoval Kleofáš (o jméně druhého se evangelium nezmiňuje).
Jan NECKÁŘ, Zpráva o restaurování kazatelny v Uničově v letech 1972 – 1981, Olomouc 1981.
Miroslava Trizuljaková [online].
74
Stejný postup použil Ignaz Oderlitzký v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou
(oltářní freskový obraz).
72
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Freska zachycuje okamžik cesty, kdy jsou všichni tři poutníci v rozhovoru o smrti a
následném vzkříšení Krista, který jim nato odpovídá: „Jak jste nechápaví! To je vám
tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci! Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do
své slávy“75 Křesťanská ikonografie uvádí, že Kristus bývá zpravidla zobrazován jako
poutník, s mošnou, holí a s kloboukem zavěšeným na zádech, někdy s tykví na vodu a
oděv má ušitý z kozí kůže.76 Na fresce v klášterním kostele je Kristus zobrazen bez
těchto atributů, kromě hole, kterou v přidržuje v podpaží (poutnické hole mají i další
dva poutníci). V namalovaném příběhu jsou všichni tři poutníci oděni do stejného
roucha, poutníci mimo Krista nesou na svém ošacení mušle, které jsou atributem
poutníků. Kristus má bosé nohy, které jsou symbolem pokorné skromnosti a chudoby,
poutníci májí obuté lehké opánky. Celý námět je pak zpracován na pozadí krajiny
s pohledem na město s věžemi kostelů, vlevo jsou definovány neurčité monumentální
stavby. V pravé části fresky je namalován dům s obloukovým vjezdem na dvůr, který
může charakterizovat hostinec, kde se odehrává další příběh tohoto Pašijového cyklu Večeře v Emauzích. V dáli na horizontu je hornatá krajina a město, které může
symbolizovat Jeruzalém, který poutníci opouštějí. Freska je orámována jednoduchým
iluzivním rámem zakončený segmentovým obloukem (segmentovým obloukem jsou
zakončeny i další fresky v sakristii - Večeře v Emauzích, Noli me tangere, Vzkříšení
Krista, Nevěřící Tomáš).
Dá se říct, že Oderlitzkému se na malbě podařil zachytit právě okamžik
vášnivého rozhovoru a překvapení z Kristova sdělení, odpovídající Lukášovu evangeliu.
Na fresce je zajímavá skutečnost, že celý výjev vyjadřuje celkem přirozenější polohu,
jak v malířském podání, tak i v zobrazení myšlenkového poselství. Nedokonalost ve
zpracování figurativního motivu se zde neprojevuje v takové míře jako u jiných prací v
sakristii (např. na dalších freskách s námětem Noli me tangere nebo Vzkříšení Krista).
Anatomie figurativního zpracování má celkem šťastně zvládnutou interaktivní
kompozici tří figur, v mírně dynamickém pojetí, bez teatrálního vyznění, které je
vyjádřeno přirozenou gestikulací a akčním pohybem jednotlivých figur, čímž je
dosaženo logické výstavby kompozice daného motivu. Scéna, ve které se odehrává
příběh, je namalována v šerosvitném podání a podporuje náladu námětu. Celá
kompozice má mírně diagonální řešení, které tvoří postavy a dům vpravo, v kombinaci
75
76

BIBLE: Písmo svaté Starého a Nového zákona, Praha 1985, Nový zákon, s. 59, 89–90.
James HALL, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991, s. 91.
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horizontální výstavby scény motivu. Malířské podání působí velice lehce. Malíř využívá
k definici tvaru barevnou plochu, kromě tří postav, které jsou dotvářeny podpůrnou
jemnou lineární kresbou, což je pochopitelné pro zdůraznění hlavní myšlenky motivu
fresky. Ve zpracování draperie se tak neprojevuje Odrlitzkého manýrismus –
charakterizovat draperii statuárním způsobem. Barevná kompozice v teplých jasných
barvách odpovídá rokokovému malířskému pojetí. Srovnáním jiných prací Oderlitzkého
s některými freskami v sakristii klášterního kostela dojdeme k závěru, že na této fresce
mohl působit i jiný umělecký výtvarný názor. Pravděpodobně ke změnám uměleckého
projevu mohlo dojít při samotném restaurování, protože původní fresky byly značně
poškozeny a restaurátor musel použít alespoň z části svůj umělecký projev.
Večeře v Emauzích

4.2.2

Pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno,
stav: restaurováno, Miroslava Trizuljaková, 1985.
Biblický příběh Večeře v Emauzích [64], na další fresce, navazuje na příběh
Cesta do Emauz a také vychází z Lukášova evangelia (L 24,28 – 32). V Emauzích
Krista poutníci přemluvili, aby s nimi zůstal: „Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den
se schyluje“. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky,
lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům.77
Jedná se o velmi častý námět (tak jako i ostatní scény v sakristii), který
Oderlitzky zpracoval v souladu s tehdy ustálenými principy uměleckého projevu tohoto
námětu.
Na fresce jsou zobrazeni poutníci sedící u stolu ve vzájemném rozhovoru
v okamžiku, kdy Kristus rozlamuje chléb. Gestikulace rukou dalších poutníků
naznačuje veliké překvapení z poznání Vzkříšeného Krista. Pohled samotného Krista a
gesto pravé ruky žehnající chléb, který drží v levé ruce, vkládá do zobrazení
vyrovnanost. Kristus je oděn do modrého šatu, přes který má červený plášť. Myslím, že
Oderlitzkému se podařilo zachytit tento krátký dějový okamžik s dostatečným
kontrastem dramatického účinku a klidného rozjímání.

77

Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 90.
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Na oblečení všech tří poutníků, včetně Krista, je vidět mušle jako atribut
poutníků. V pozadí výjevu jsou dvě ženy, které připravují a přináší jídlo. Za postavou
sedícího Krista je o zeď opřena poutnická hůl. Před stolem je namalován pes, o kterém
se můžeme jen domnívat, že symbolizuje věrnost, tak jako u jiných alegorických
uměleckých děl. Příběh je zasazen do interiéru, který vytváří pouze běžnou kulisu, bez
jakéhokoli náznaku náboženské vznešenosti a okázalosti. Jedná se o obyčejnou hospodu
s obyčejnými lidmi a obyčejným vybavením interiéru. Vyjádření přirozenosti prostředí
běžného člověka s návštěvou Krista tak vytváří jakýsi duchovní zázrak. Malířské
zpracování interiéru nese tak velmi častou chybu u prací Oderlitzkého, a to nesprávné
vyjádření lineární perspektivy, což se výrazně projevuje v malířské charakteristice
jednotlivých částí interiéru (např. ostění dveřního vstupu do místnosti). Nad stolem visí
lustr s rokokovými tvary, který ve spojitosti se strohostí interiéru vytváří slohový
kontrast.
Scéna je kompozičně zpracována v tradičním řešení až na to, že celkové vyznění
celé malby má civilnější charakter, jakoby zde docházelo k nezvyklé kombinaci žánrové
a sakrální tématiky. Výklad náboženského námětu je vytvářen pomocí ryze světských
postav a význam biblického námětu vlastně připomíná jen svatozář kolem hlavy Krista,
která na fresce působí jako indikátor hlavní a nejvýznamnější části biblického motivu.
Civilnější podání scény v klášterním kostele odpovídá standardům 17. a 18.
století, kdy bývá tento námět barvitě představován, s tím že ve prospěch dekorativnosti
se někdy ztrácí závažný náboženský obsah.78
Oproti předchozí fresce (Cesta do Emauz) zde Kristus vyhlíží mladistvěji.
Oderlitzky na této práci ne zcela dodržuje kontinuitu v detailech celého obrazového
cyklu. Například na předchozí fresce je Kristus zobrazen bos, kdežto na této fresce má
obuté opánky, nebo oblečení jednoho z poutníků, u stolu vpravo, zdůrazňuje styl doby,
kdy tato freska vznikla, což kontrastuje s ostatními stolovníky.
Pomineme-li, v rámci formální stránky daného díla, nedostatečně zvládnutou
perspektivu, pak můžeme učinit závěr, že tato freska je nejzdařilejší prací z celého
souboru fresek v sakristii. Výstavba kompozice je v souladu s vyjádřením myšlenky
díla. Divák nabývá dojmu zastaveného času, aby mohl tento niterný okamžik „poznání“
prožívat. Snad nejvýrazněji myšlenku zastaveného času podporuje postava ženy
v pozadí, která v mírném předklonu přináší podnos s připraveným jídlem.
78

Jan ROYT, Slovník biblické ikonografie, Praha 2007, s. 312.
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Na této fresce je více využíváno detailního realistického přístupu. Toto můžeme
vidět na malířském zpracování jednotlivých prvků tvořících scénu interiéru (například
detailní provedení spár kamenných částí zdiva). Malíři se zde podařilo zachytit nejen
realistické tvary, ale i vizuální vnímání kvality a vlastností materiálu. Naproti tomu míra
realistického prokreslení jednotlivých postav je ve shodě s freskou Cesta do Emauz.
Příčinou tohoto pojetí ztvárnění postav může být skutečnost, že malíř zde definuje
postavu prostřednictví tvarosloví drapérie oblečení. Následně pak tuto draperii vytváří
jednotlivými malými plochami, aby dosáhl přirozeného a jemného účinku. Výjimku
tvoří drapérie červeného pláště samotného Krista, který je namalován v dynamickém
rozevlátém pohybu, čímž se Kristus odlišuje od dalších hlavních postav námětu.
Střídmá barevnost fresky vytváří harmonicky laděné vnímání, bez rušivých prvků
barokní teatrálnosti.
Přirozená gestikulace, zachycení mírně dynamického pohybu všech postav
neukazuje na ryze tvůrčí projev Ignaze Oderlitzkého. Domnívám se, že odlišné malířské
zpracování a pojetí je důsledkem přemalby nebo restaurátorského zásahu, která byla na
freskách provedena během následujících let.

4.2.3

Noli me tangere

Pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno,
stav: restaurováno, Miroslava Trizuljaková, 1985.
Janovo evangelium (J 20,14 – 18) je inspirací dalšího příběhu v rámci freskové
výzdoby sakristie klášterního kostela. Jedná se o příběh Noli me tangere (Nedotýkej se
mne) [65]. To jsou slova, která Kristus vyřkl, když se po vzkříšení ukázal sv. Máří
Magdaleně, která stála u prázdného hrobu: Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“,
to znamená „Mistře“. Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevstoupil k Otci.
Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu
svému i Bohu vašemu“. 79
Na fresce se plavovlasá sv. Máří Magdalena sklání (pokleká) se zbožnou úctou
a s nataženou pravou rukou před Kristem, který opřený zády o zábradlí se celým tělem
zaklání a obranným gestem své pravé ruky vyjadřuje imperativ „Nedotýkej se mne“.
79

Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 111.
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Vedle Krista je opřen o zábradlí rýč, jenž rozvíjí myšlenku Janova evangelia, která
poukazuje na to, že sv. Máří Magdalena před poznáním Vzkříšeného Krista ho nejprve
považovala za zahradníka. V pozadí příběhu jsou namalovány záhony podporující tuto
myšlenku biblického příběhu. Horizont tvoří hornatá krajina, jejíž zpracování potvrzuje
zaběhnuté malířské vyjadřování a způsob malby Ignaze Oderlitzkého.
Krajina je potopena do mlžného oparu, čímž navozuje jakési šerosvitné vnímání
celého prostředí, v němž se odehrává příběh, otvírá novou perspektivu, jednak jako
prostředek křehkého psychologického vnímání, tak také citového prohloubení.
Dynamická rozpohybovanost drapérie u obou postav působí přespříliš hmotným
dojmem, čímž celý výjev nabývá vyšší míry teatrálnosti a iracionality, obvyklou spíš
pro barokní a ne rokokovou malbu. Dynamické a rozevláté pojetí draperie, jak Kristova
pláště, tak i oblečení sv. Máří Magdalény je zachyceno i na obraze Federica Baroccia.
Rozdíl je v barevném pojetí Kristova pláště. Oderlitzkého zpracování v červené barvě
(červená barva pláště je zastoupena i na ostatních freskách v sakristii) ukazuje na
lidskou či pozemskou moc, kdežto Baroccio jej namaloval v syté modré barvě,
poukazující na nebeskou moc. Nelze ovšem tvrdit, že celý výjev vyznívá jako čistě
barokní práce, svědčí o tom lehká a jemná barevnost.
Inspiraci ke kompozici této fresky můžeme najít u italského malíře Federica
Baroccia (zvaného Fiori da Urbino, *asi 1528 – +1612)80. Jeho obraz Noli me tangere
[111] má shodné rysy figurativního zpracování Krista a sv. Máří Magdalény na fresce
v uničovském klášterním kostele. Ignaz Oderlitzký v tomto případě namaloval postavy
na fresce v zrcadlově, horizontálně obráceném provedení. Pro svou malbu využil pouze
postavu Krista a sv. Máří Magdalény. Z celé scény Barocciova obrazu, která je velmi
bohatá, využil kromě postav, pouze motiv zábradlí (plůtek) o které se Kristus opírá,
ostatní části Barocciovy kompozice nepoužil.
Lze předpokládat, že s Barocciovým obrazem se Ignaz Oderlitzký seznámil
prostřednictvím grafického listu Noli me tangere [112], který podle Barocciova obrazu
zhotovil italský grafik Luca Ciamberlano (*asi 1570/1580 - +asi 1641). Ciamberlanova
rytina byla zhotovena s velkou přesností detailů malířské předlohy.

Sáva ŠABOUK, Encyklopedie světového malířství, Praha 1975, s. 20. Federiko Beroccio byl činný
hlavně v Urbinu a Římě ve službách kardinála Giulia della Rovere, mezi jeho další díla můžeme
zahrnout, Madona del Popolo Galleria degli Uffizi, Florencie, Poslední večeře, dóm v Urbinu, Narození
Krista, Museo del Prado, Madrid.
80
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Porovnáme-li malířské zpracování fresek Večeře v Emauzích a Noli me tangere
dojdeme patrně k názoru, že jejich malířské zpracování je zásadně rozdílné. Na předešlé
fresce jsou figury namalovány ve zcela jiném pojetí než zde. Zejména se to projevuje ve
strnulosti postav na fresce Noli me tangere, jejichž pohyb nemá přirozenou akčnost
vyjadřující znázorňovaný příběh. Vezmeme-li v úvahu, že Ciamberlanova grafická
předloha, vytvořená grafickou technikou rytiny používá k vyjadřovacímu jazyku
lineární kresbu, která mohla vést Oderlitzkého ke kvalitnějšímu a kresebně přesnějšímu
uměleckému projevu, pak se musíme zamyslet nad skutečnými uměleckými
schopnostmi Oderlitzkého v první polovině třicátých let 18. století. Lze předpokládat,
že v této době neměl ještě dostatečné zkušenosti, zejména s freskovou malbou, když
uvážíme, že v době, kdy byly fresky pravděpodobně zhotoveny, bylo mladému
Oderlitzkému kolem 20 – 25 let.
Nejen, že nezvládl správné anatomické vyjádření postav (postava Krista ve
srovnání se sv. Máří Magdalénou má nepřirozeně protáhlé tělo, což by odpovídalo vlivu
pozdně renesančního manýrismu), ale velmi nedokonalé je malířské zpracování draperie
Kristovy bederní roušky a modrého oděvu sv. Máří Magdalény. Obě tyto části fresky,
zvláště pak oděv sv. Máří Magdalény, nejsou vůbec definovány s charakteristickými
tvarovými vlastnostmi textilu. Velmi dynamické části svrchních plášťů májí velice
výrazný charakter statuárního a plošného vyjádření. Malba horizontu také ukazuje na
bezradnost vyjádření myšlenky prostoru a spíš působí na diváka jako skica. Barevná
kompozice zůstává ve shodném pojetí s ostatními freskami.

4.2.4

Nevěřící Tomáš

Pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno,
stav: restaurováno, Miroslava Trizuljaková, 1985.
Následující freska, Nevěříví Tomáš [66], v sakristii klášterního kostela se
tematicky obrací na evangelijní výjev zachycený v evangeliu sv. Jana (J 20,19 – 29):
„Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Polož
svůj prst sem, pohleď na má ruce a vlož ruku svou do rány v mém boku. Nepochybuj a
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věř!“81 Scéna zachycuje okamžik, kdy uprostřed mezi dvanácti učedníky Kristus
ukazuje své rány a sv. Tomáš se prstem dotýká rány na Kristově boku. Dvanáctým
učedníkem je snad postava Matěje - zcela vpravo (je vidět pouze hlava téměř jen v
lineární kresbě), který byl zvolen na místo Jidáše (Sk 1,15 – 26).82 Všichni učedníci jsou
zobrazení jako staří muži s vousy, kromě apoštola sv. Jana, stojícího vlevo za Kristem,
který je zobrazen mladistvě.
V souladu s ostatními freskami je i zde Kristus namalován s červeným pláštěm,
pod kterým je vidět část bederní roušky. Všichni učedníci stojící v popředí jsou oděni
do dlouhých tunik s pláštěm přehozeným přes rameno. Kristus gestem pravé ruky vybízí
sv. Tomáše, aby vložil ruku do rány a tak vyvrátil jeho pochybnosti.
Žádný z učedníků nemá zobrazený atribut, nelze tedy určit přesnou identifikaci
jednotlivých figur, kromě apoštola Tomáše, jehož přesnou identifikaci můžeme určit
z obsahu evangelijního příběhu. Snad ještě můžeme určit dvě postavy zcela vlevo,
pravděpodobně se jedná o apoštoly sv. Petra a sv. Pavla. Jsou zobrazení při vzájemném
rozhovoru nad zjevením svého učitele. K tomuto závěru se přikláním s tím, že společně
jsou také zobrazováni v námětu Traditio legis, kdy je Kristus činí svými následovníky.
Kolem hlavy Krista je zobrazena svatozář, která poukazuje na jeho odchod na nebesa ke
svému Otci.
Scéna je zasazena do střídmého interiéru pomyslného chrámu, bez jakéhokoli
nábytku a snaží se zachytit atmosféru překvapení a úžasu nad vzkříšeným Kristem, je
zpracována s přirozeností gest a postojů figur v daném prostoru. Dramatický účinek
bezpochyby navozuje, vedle samotného obsahu výjevu, zpracování drapérie, která je na
této fresce velice důležitým výtvarným prostředkem. Nedílnou součást kompozice je
náznak hieratické perspektivy, která zobrazuje postavu Krista o něco málo vyššího, než
jsou zobrazeni ostatní učedníci.

Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 111.
Ibidem, s. 113–114. První zmínka o Matějovi v Novém zákoně v knize Skutky apoštolů (Sk 1,15 – 26),
když po smrti Jidáše Iškariotského ostatních jedenáct apoštolů vybralo na doplnění „Dvanácti“ Barsabase,
zvaného Justus a Matěje, následně losem vybrali k apoštolské službě Matěje. Viz Jan ROYT, Lexikon
biblické ikonografie (disertační práce), Praha 2008, s. 136. Sv. Matěj pocházel podle legend z Betléma,
působil v Judeji jako léčitel a kazatel. Údaj působil i v Etiopii a v Antiochii. Svůj život ukončil
mučednickou smrtí, když byl kamenován, probodnut kopím a sťat. Řecká legenda uvádí, že sv. Matěj byl
ukřižován. Pohřben byl nejprve v Jeruzalémě a následně byly jeho ostatky převezeny do Trevíru a
uloženy v kostele sv. Eucharia. Jeho atributy jsou kniha, sekera, meč, kříž, kopí, halapartna a kameny. O
sv. Matěji se nejvíce dovídáme z Legenda Aurea (Jakub de Voragine) a ve spise Lambertuse de Legia De
vita, translatione, inventione ac miraculis Sancti Matthiae Libru quinque (1186).
81
82
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Koncept námětu této fresky není v souladu s biblickým textem. Na nástěnné
malbě Nevěřící Tomáš je namalován Kristus a dvanáct apoštolů (učedníků). Děj
biblického příběhu se odehrává v čase, kdy se Kristus teprve chystal na
nanebevstoupení. Původní dvanáctý apoštol Jidáš Iškariotský, byl již po smrti, takže
počet Kristových učedníků na fresce v klášterním kostele, by měl správně činit jedenáct.
Nový dvanáctý učedník Matěj byl učedníky vybrán losem až po Kristově
nanebevstoupení, aby vyplnil místo po Jidášovi. V evangeliu sv. Matouše (Mt 28,16) se
píše – „Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil“.
O jedenácti učednících se dále dovídáme v evangeliu sv. Marka (Mk 16,14) – „Konečně
se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce,
poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného“. Pouze v evangeliu sv. Jana se píše o
dvanácti učednících (J 20,24) – „Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků,
nebyl s nimi, když Ježíš přišel“ 83.
Malířské vyjádření je podobné jako u fresky Cesta do Emauz. Oderlitzký
definuje plastičnost jednotlivých částí barevnými plochami ojediněle podpořené jemnou
lineární kresbou. Nástěnná malba též vykazuje snahu o formulování prostoru tím, že
postavy v pozadí jsou definovány jen lehkým náznakem. Na fresce také překvapuje
způsob, jakým dokázal Oderlitzký v dost obtížné mnohofigurální kompozici udržet
výraz spontánního vzájemného interaktivního kontaktu zobrazených postav.
Pokud tuto fresku srovnáme s jinými pracemi Ignáze Oderlitzkého, nelze i zde
opomenout otazník nad původností současného stavu fresky, i když se malířské
zpracování více blíží k uměleckému projevu autora fresky než jiné výjevy v sakristii
klášterního kostela (např. Večeře v Emauzích).

4.2.5

Zmrtvýchvstání Krista

Pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735, fresco – secco, rozměry nezjištěny neznačeno,
stav: restaurováno, Miroslava Trizuljaková, 1985.
Další freskou, která je součástí cyklu nástěnných maleb v sakristii klášterního
kostela, je freska s výjevem Zmrtvýchvstání Krista [67]. Jedna z mála malířských prací
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 40, 59, 111. Na jedenáctičlenný sbor apoštolů je poukazováno
také ve Skutcích apoštolů (Sk 1,15 – 20).
83
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Ignaze Oderlitzkého, která zcela neodpovídala soudobému názoru na zobrazování
biblických témat. Je nutné si uvědomit, že už Tridentský koncil stanovil požadavek, aby
byla v uměleckém zobrazování zachována biblická přesnost.84 Nový zákon tento
okamžik „vzkříšení“ nezmiňuje v žádném evangeliu, a proto se církev dost dlouho
vyhýbala tento námět zobrazovat, kromě několika výjimek, které můžeme sledovat od
dob gotické malby, tedy ještě před zmíněným koncilem.85 Obsahová náplň tohoto
námětu je zcela vlastní invencí Ignaze Oderlitzkého (tak jako zobrazení omdlévající
Panna Marie na fresce Povýšení sv. Kříže v kostele sv. Barbory v Šumperku, jejíž
zobrazení také není v souladu s principy závěrů Tridentského koncilu). Bližší zmínku,
související s tímto námětem, která se vztahuje ovšem jen k vojákům hlídajícím hrob,
nalezneme v Novém zákoně, v evangeliu sv. Matouše (Mt 28,2 – 28,4) – „A hle nastalo
velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm.
Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho
bez sebe a strnuli jako mrtví“.86 Přímo k aktu „Vzkříšení“ se píše v apokryfních textech.
Akta Pilátova uvádí, že strážci hrobu líčí, jak Kristus vstal z mrtvých o půlnoci a
Petrovo protoevangelium píše, že za svítání z nebes sestoupili dva muži, odvalili kámen
a z hrobu pak vystoupili tři muži, z nichž muž uprostřed se dotýkal nebes, a za nimi
následoval kříž.87
Freska zachycuje okamžik, kdy anděl odvaluje kámen (kamennou desku)
z hrobu a v oslnivé záři vystupuje Kristus z hrobu. Vpravo jsou dva vojáci hlídající
hrob, jejichž reakce vyjadřuje veliký údiv nad zázračným dějem. Jeden ze strážících
vojáků leží na zemi a ve vystrašeném údivu se částečně chrání štítem. Druhý voják
s vystrašeným pohledem na vzkříšeného Krista utíká z místa.
Zajímavým způsobem se Oderlitzky v kompozici vyrovnává se spojením
konfese a spirituality na jedné straně a reálným životem na straně druhé. Tento
vzájemný poměr řeší tím, že Kristus a anděl se vznáší, kdežto dva hlídači jsou údivem
povalení na zem, čímž jednoznačně ukazují obyčejnou lidskou podstatu. Oderlitzky na
84

Viz HALL (pozn. 76), s. 494.
Např. Giotto, cyklus fresek Výjevy ze života Panny Marie a Ježíše Krista, 1304 – 1306, Cappella degli
Scrovegni – delľ Arena, Padova nebo Mistr třeboňského oltáře, Zmrtvýchvstání Krista, 14. století,
Národní galerie v Praze.
86
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 40.
87
Viz ROYT (pozn. 78), s. 313, Petrovo evangelium (online). V Petrově apokryfním evangeliu se píše; „A
spatřili, jak se otevřela nebesa a jak odtud sestupují dva muži ve veliké záři a blíží se k hrobu. A onen
kámen přivalený ke dveřím se sám odvalil stranou, hrob se otevřel a oba mladíci vešli… viděli zase
vycházet z hrobu tři muže, dva (z nich) podpírali jednoho a kříž je následoval; a hlavy těch dvou sahaly
až k nebi a hlava toho, kterého vedli za ruku, přesahovala nebesa.“
85
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této fresce zcela pomíjí zájem o skutečnost, důležitým kompozičním prvkem jsou zde
efekty vyjadřující transcendentní účinek Kristovy postavy stoupající prostorem a
rozplývající se ve světle. Světelná záře je na fresce důležitým kompozičním prvkem,
společně s postavou vznášejícího Krista tvoří nejvýznamnější střed kompozice. Ostatní
prvky tohoto námětu (vojáci strážící hrob na pravé straně a anděl s víkem hrobu na levé
straně) jsou řazeny po krajích kompozičního rozvržení a společně s Kristem tvoří
diagonální rámec kompozice. Malířské zpracování fresky má v jednotlivých partiích
zcela odlišnou kvalitu uměleckého podání. Figurální zpracování Krista a anděla ve
srovnání s vojáky je jen lehce naznačeno, i když tento rozdíl je patrný zvětšením
reprodukce fresky. Snad je toto pojetí záměrné, aby rozlišilo mezi myšlenkou
nebeského a pozemského vnímání. Zcela nezvládnutá drapérie látky, do které je oděn
anděl, vykazuje shodné rysy nedokonalosti zpracování drapérie u sv. Máří Magdalény
na předešlé fresce. Naproti tomu je drapérie Kristova červeného hávu namalována
lehkými tahy štětce různě odstupňovanými odstíny červené barvy a tak malíř dosáhl
přirozeného malířského projevu a vyjádření plastičnosti.

4.2.6

Zjevení v Galileji

Pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno,
stav: restaurováno, Miroslava Trizuljaková, 1985.
Freska nad dveřmi mezi sakristií a presbyteriem ukazuje téma Zjevení
v Galileji [68], které se opírá o evangelium sv. Jana (J 21,4 – 6): „Když začalo svítat,
stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl: „Děti, nemáte něco
k jídlu?“ Odpověděli: „Nemáme“. Řekl jim: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby
najdete“.88 Scéna zachycuje okamžik, kdy Kristus kráčí po břehu Tiberiadského jezera,
na lodi je namalováno pět postav, z nichž nejdominantnější postavou je apoštol sv. Petr,
který je oděný do modré tuniky a gesty rozpažené pravé ruky a levé, kterou má
přitisknutou k hrudi, vyjadřuje překvapení ze spatření Krista. K poměru k lodi jsou
všechny postavy namalovány mohutně, čímž se tato část výjevu stává symbolickým
prvkem tohoto narativního příběhu. Kristus kráčející na boso po břehu jezera v modré
tunice, přes kterou má přehozený červený háv, gestem rozpažených paží, dotváří vjem
88

Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 112.
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vzájemné komunikace s apoštolem sv. Petrem. Scéna výjevu ukazuje rozbouřené vody
jezera, zcela vlevo je naznačena položená loď na hladině a v ose fresky je načrtnuta
další loď, kymácející se ve vlnách. Hladina jezera a horizontu téměř splývá s oblačným
nebem. Dramatičnost rozbouřeného jezera (rozbouřené vlny) vyjadřuje Oderlitzký
pouze kolem lodi s apoštolem sv. Petrem a s ostatními postavami na lodi. Zajímavě zde
působí právě kontrast mezi znázorněním jedné části malby s myšlenkou klidu a
harmonie (přicházející Kristus) a dramatizující myšlenkou (loď v bouřlivých vlnách).
Ostatní fresky v sakristii jsou zasazeny do prostředí, které konkrétní realistickou formou
dotváří scénu, ovšem freska Zjevení v Galileji je zasazena do prostředí, které svou
zjednodušující až abstrahující formou vyznívá expresivním dojmem.
Formát fresky je odlišný od ostatních fresek, které jsou situovány mezi
klenební pasy. Z důvodu, že tato freska je umístěna nad vchodem do sakristie z prostoru
lodi klášterního kostela, neumožnil Odrlitzkému tento prostor nad omítkovou
šambránou vytvořit jiný formát fresky než tvar kruhové výseče. Barevná kompozice je
řešena ve světlých teplých barvách, která je patrná i na ostatních freskách. Malířské
provedení je kombinací snahy zdůraznit hlavní motivy realističtějším a konkrétnějším
výtvarným podáním (postava Krista, rybářská loď s apoštoly, a část s rozbouřeným
jezerem) a stylizovanou definicí ostatních částí fresky (hladina jezera, horizontu a
dalších lodí). Malířská technika působí jemným a lehkým zpracováním.

4.2.7

Umývání nohou učedníkům

Pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno,
stav: restaurováno, Miroslava Trizuljaková, 1985
Centrální fresku v klenbě sakristie tvoří námět Umývání nohou učedníkům
[69], jedná se o jedinou část tohoto cyklu nástěnných maleb, která vypráví evangelijní
příběh o Kristu ještě před jeho ukřižováním. Prostor klenby Oderlitzky nevyužívá celý,
ale fresku zasadil do rozměrného zrcadla, jehož ornamentální rám je štukatérsky reliéfně
zpracovaný. Námět se opírá o evangelium sv. Jana (J 13,4 – 17): „Ježíš vstal od stolu a
vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází,
odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se: pak nalil vodu do umyvadla a začal
učedníkům umývat nohy a utírat plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a
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ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“ Ježíš mu odpověděl: „Co já činím, nyní
nechápeš, potom však to pochopíš.“89
Předobraz aktu omývání nohou můžeme nalézt už ve Starém zákoně u Mojžíše,
který se před rozhovorem s Hospodinem na hoře Oreb a rozhovorem na hoře Sinaj,
zbavoval obuvi, protože jejich řemínky svazovaly duši, což symbolicky vyjadřovalo
očistu od pozemských hříchů. V tomto smyslu lze chápat i novozákonní scénu omývání
nohou apoštolů samotným Kristem, jak je uváděno v Janově evangeliu. Origénes z
Alexandrie vykládá tento úkon jako očistu apoštolů, kteří mají nastoupit cestu ve
stopách Kristových. V obecném významu je holá noha známa již ve starověké antice a
židovské kultuře. Teprve až křesťanství tuto symboliku převzalo ve významu, který se
vykládal jako část těla dotýkající se nečistoty a tedy dotýkající se hříchu. Z tohoto pak
závěru vyplývá nutná očista nohou, jež symbolizuje očistu duše a mravní
neposkvrněnost.90 Důležitým křesťanským symbolickým prvkem může také být Kristův
příklad pokory a příkaz k bratrské lásce91.
Freska ukazuje okamžik, kdy Kristus umývá nohy apoštolu Petrovi, který sedí
na pohovce (sofa) rokokového typu. Petr má levou nohu nad lavorem, oděný do modré
tuniky a žlutavého (zlatého) pláště se sepjatýma rukama. Výraz apoštola Petra odpovídá
obsahu textu novozákonního evangelia, který vyjadřuje velké překvapení a stud nad tím,
že sám Kristus mu bude umývat nohy. Kristus s velmi jemně naznačenou svatozáří,
v pravé ruce drží cíp bílé zástěry, kterou má založenou kolem řemenu, v pokleku se
chystá osušit Petrovu nohu. Kristův pohled není namalovaný tak, aby vyjadřoval přímý
kontakt s Petrem nebo s činností, kterou právě dělá. Domnívám se, že toto není záměr
vyjádření myšlenky, ale nesprávné malířské zpracování.
Kolem Krista s apoštolem Petrem je dalších devět apoštolů. Skupina apoštolů
je namalována s výrazem vášnivé diskuse a velikým překvapením. Z této skupiny lze
určit pouze apoštola sv. Jana Evangelistu, namalovaného v mladistvém vzhledu, stojící
zcela vpravo, s mírným úklonem hlavy a gestem ruky, kterou má položenou na hrudi
v místě srdce. Dalším identifikovatelným apoštolem je pravděpodobně sv. Pavel
s knihou v levé ruce, připomínající jeho autorství epištol. Zcela vzadu této skupiny
apoštolů je pouze naznačena hlava učedníka před pilastrem, který je ztvárněn jen jako
Ibidem, Nový zákon, s. 105.
Pavel ČERNÝ, Některé nové aspekty ikonografie Panny Marie s děckem v českém umění doby Karla IV.,
Olomouc 2013, s. 70.
91
Danielle FOUILLOUX et al, Slovník biblické kultury, Praha 1992, s. 237.
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90
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„stín“ v náznaku kolorované nevýrazné kresby. Zcela vpravo nástěnné malby je
zachycen učedník, který je v předklonu a zavazuje si opánek na pravé noze (tento detail
není vidět celý), před ním je namalována amfora s bílou utěrkou. Učedník takto
zobrazený bývá tradičně charakterizovaný jako Jidáš Iškariotský.92 V pozadí scény jsou
tři postavy kolem prostřeného barokně tvarovaného stolu, který je symbolem Poslední
večeře. Dvě postavy sedí u stolu a třetí postava stojí opřená o stůl zcela vpravo, tato
postava na nástěnné malbě je velice málo čitelná. Problémem je, co Ignaz Oderlitzky při
řešení kompozice vůbec zamýšlel, protože na fresce je definováno celkem patnáct
postav. Podle ustálené křesťanské ikonografie by tento námět měl zahrnovat celkem
třináct postav (Kristus a dvanáct učedníků).
Scéna se odehrává v těžko definovatelném interiéru, snad se jedná o vstup do
domu, který vybral Ježíš, protože se v něm nacházel hrob Davidův93. V pozadí,
v průhledu domu, je znázorněn pohled na městskou zástavbu, v jemném šerosvitu, který
je typickou manýrou Ignaze Oderlitzkého.
Velmi dominantní část celé kompozice tvoří drapérie, jenž vyplňuje téměř
celou levou polovinu nástropní malby. Tato část malby působí těžce, téměř jako část
skalního masivu a spíš připomíná sochařské zpracování než malířské. Koneckonců i
drapérie zobrazených postav je zpracována stejným způsobem. Dá se říct, že se jedná o
typický rukopis Ignaze Oderlitzkého, protože lze toto pojetí malby drapérie vidět i na
jiných nástěnných malbách a obrazech.
Freska ukazuje na absenci výtvarného vzdělání Ignaze Oderlitzkého u
složitějšího zadání. Už jen to, že zasadil kompozici do zrcadla barokně tvarovaného,
střídáním konvexních a konkávních segmentů, ukazuje na to, že nebyl schopen řešit
kompoziční záměr v celé klenbě. Zrcadlo umístil tak, že bod křížení os zrcadla je
shodné s křížením klenby sakristie. Oderlitzký vždy takto řešil prostor, definováním
nové plochy pro malbu. (tento přístup zvolil i v kostele Narození Panny Marie v Novém
Malíně). Dalším příkladem absence výtvarného vzdělání je skutečnost, že nedokázal
řešit podhledovou fresku jako kvadraturní nástěnnou malbu a vytvořit tak pomocí iluze
vjem rozměrnějšího prostoru. Ne fresce Oderlitzký nezvládl ani klasickou
jednoúběžníkovou perspektivu. Nelogicky vyznívají rozevírající se svislé linie, což
nezná jednoúběžníková ani dvojúběžníková perspektiva (např. v případě malby
92
93

Viz HALL (pozn. 76), s. 351.
Viz ROYT (pozn. 78), s. 244.
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pilastrů). Nerovnoběžné pojetí svislých linií zná pouze trojúběžníková perspektiva,
která je základním kresebným prostředkem pro kvadraturní malbu, což freska v sakristii
neobsahuje. Perspektivní vidění postrádají postavy ve vzájemném porovnání. Kristus ve
vztahu ke skupině apoštolů vyznívá velice drobně, naproti tomu postava nejmladšího
učedníka sv. Jana Evangelisty, ve vztahu ke skupině, je velice dominantně
charakterizována.
Domnívám se, že poměrně složitou kompozici fresky Umývání nohou
učedníkům neřešil sám Ignaz Oderlitzky. Pokud vzájemně srovnáme fresku Nevěřící
Tomáš a fresku Umývání nohou učedníkům vidíme, že freska Nevěřící Tomáš má
podstatně jednodušší řešení kompozice mnohofigurativního motivu. Naproti tomu
freska Umývání nohou učedníkům je z hlediska pozic jednotlivých figur složitější. To
mě vede k závěru, že Oderlitzky zde využil již dříve namalovaného motivu jiným
umělcem.
Obraz neznámého autora (pravděpodobně italský malíř) „Umývání nohou
učedníkům“ [114], dnes v majetku aukční síně Niel Aktinone je v kompozičním řešení
zcela shodný s Oderlitzkého freskou. Samozřejmě, že v detailech se práce rozlišují,
např. Ignác Oderlitzky do kompozice zahrnul pozadí, které je výhledem do scenerie.
Velice zajímavé na tomto obraze je velmi shodné pojetí zpracování draperií
s Oderlitzkého výtvarným pojetím. Dokonce i drobné chyby v definování lineární
perspektivy nás mohou opět dovést až k Ignáci Oderlitzkému. Ovšem i přes velmi
značnou příbuznost obsahového i formálního řešení těchto prací, nelze vyjádřit závěr, že
tento obraz byl inspirativním zdrojem Oderlitzkého pro fresku v uničovském klášterním
kostele. Důvodem je především velmi málo informací o obraze neznámého autora,
můžeme předpokládat, že tento autor se také nechal inspirovat jiným dílem.
Tímto dílem může být obraz „Kristus umývá nohy učedníkům“ [115], jehož
autorem je francouzský malíř Nicolas Bertin94. Obraz je dnes v majetku Worcester Art
Museum ve Worcester (stát Massachusetts).
Bertin zasadil scénu do prostředí, jež vyzařuje civilním charakterem. Pokud
srovnáme tuto práci s Oderlitzkého freskou vidíme, že zde Oderlitzký čerpal nejen
Nicolas Bertin, Art institute Chicago [online]. Nicolas Bertin (1668 – 1736) byl především malíř
náboženských, mytologických a alegorických námětů. I když se učil v důsledném pojetí francouzských
akademických tradic, často napodoboval širší styl Tiziana, Paola Veronese a dalších mistrů benátské
renesance. Pro jeho zobrazení Krista, umývajícího svatému Petru nohy těsně po poslední večeři (Jan 13,45), Bertin vytvořil majestátní, divadelní scénu připomínající Veronesovy obrazy. Prostřednictvím gesta a
mimiky Bertin mistrně popsal celou řadu emocí, od překvapení a rozpaků až k pokoře.
94

48

______________________________________________________________________

civilnější pojetí, vyjádřené na obou malbách např. skupinkou tří postav u stolu v pozadí,
které námětově vůbec nespadají do hlavní myšlenky kompozice. Oderlitzký z této práce
čerpal i charakteristiku a tvarosloví jednotlivých postav, kterou převedl svým
uměleckým vyjadřovacím jazykem do fresky v sakristii klášterního kostela v Uničově.
Nedílnou součást původního mobiliáře klášterního kostela Povýšení sv. Kříže
v Uničově tvoří závěsné obrazy, které jsou deponovány jednak ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Uničově – Nejsvětější Trojice a Zmrtvýchvstání Krista (viz
kapitola Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uničově) a tři obrazy – Sv. Jan Nepomucký,
Sv. Barbora, Sv. Tekla, jsou dnes vystaveny v expozici nově zřízeného Muzea baroka
v Uničově. U posledních jmenovaných tří obrazů nejde zcela jistě o zprostředkování
příběhu vztahujícího se k zobrazované postavě. Obrazy mají devocionální charakter a
působí spíš jako portrét doplněný atributy ikonograficky se vztahující ke konkrétnímu
kanonizovanému světci či světici.
Malíř při vytváření obrazů pro klášterní kostel ne vždy připustil psychologické
prokreslení postav a vytvořil téměř jen popisná díla, takže působí na diváka klidně bez
iracoinálního a dynamického účinku. Snad je to způsobeno faktem, že tato díla můžeme
zařadit do počátků malířské tvorby Ignaze Oderlitzkého.

4.2.8

Sv. Jan Nepomucký

30. léta 18. století, olejová malba na plátně, 231x128 cm, neznačeno, stav: restaurováno,
Věra Nyklová, 1987.
Charakteristiku tohoto světce neuvádím, protože je zaznamenána v kapitole
věnující se kapli sv. Jana Nepomuckého v klášterním kostele v Šumperku. Ústředním
motivem obrazu je sv. Jan Nepomucký na nebesích [70], zobrazený z poloprofilu jako
muž středních let, klečící na oblaku a černomodré draperii. Oblečený do kněžského
oděvu, kleriky (sutany), rochety (krátké bílé obřadní roucho) a štóly, kterou má na
obraze přes pravé rameno a hruď. Na štóle jsou zaznamenány portrétní medailony,
pravděpodobně některých svatých. Jan Nepomucký má mírně rozepjaté ruce s
otevřenými dlaněmi směřujícími do prostoru před sebe, charakterizující oranta. Pohled
upírá před sebe směrem na postavu po své levici, kterou bychom mohli, podle přilbice

49

______________________________________________________________________

na hlavě, identifikovat jako personifikovanou Víru, jednu ze tří teologických ctností.
Otevřená kniha, kterou alegorická postava drží v levé ruce, je symbolikou Písma
svatého, dalším atributem této části obrazu je hořící svíčka ležící na Písmu svatém, jež
symbolizuje světlo víry, které sdílí s křesťanskou láskou95, a vytržený jazyk mučedníka.
Přilbice na hlavě anděla je také symbolem jedné ze čtyř „kardinálních ctností“, a to
Statečnosti.96 Anděl s přilbou může charakterizovat archanděla Michaela, o jehož levé
rameno je opřen štít, který vítá sv. Jana Nepomuckého na nebeské sféře a s gestem
pravé ruky nad mučedníkem. Archanděl Michael je oděn do bílé a červené draperie. Na
přílbě má tmavomodrý chochol. Draperie archanděla je bohatá a dynamicky rozevlátá,
ovšem její zpracování ve srovnání s postavou sv. Jana Nepomuckého nemá tak
výraznou realistickou výpověď.
Zobrazení Jana Nepomuckého je zachyceno nejen symbolikou pěti hvězd, které
se podle legendy měly zjevit nad hladinou Vltavy v místě, kde plavalo umučené tělo
Jana Nepomuckého, ale i trpitelským výrazem jeho tváře, charakterizující mučedníka.
Postava sv. Jana Nepomuckého je, ve srovnání s jinými malbami Ignaze
Oderlitzkého, namalována v daleko vyšší kvalitě realistického vyjádření. Týká se to
zejména drapérie mučedníkova oděvu – sutana i rocheta dobře charakterizují kvalitu
materiálu a rocheta má velmi dobře realisticky zpracovaný dekor spodního lemu.
Portrétní částí je sv. Jan Nepomucký charakterizován s plnovousem. Postava je
namalována v temnosvitném pojetí, čímž se stávají dominantními prvky bílá místa
rochety a polovina tváře světce.
U nohou sv. Jana Nepomuckého jsou putti, z nichž napravo od světce nese
andílek krucifix jako symbol mučedníků, andílek nalevo nese palmovou ratolest. Za
andílkem napravo je zobrazeno svržení sv. Jana Nepomuckého do Vltavy z Karlova
mostu. Motiv andílků se objevuje ještě v horní části kompozice, kteří jsou součástí
oblačného prostředí, do kterého je scéna zasazena.
Na obraze Oderlitzky poměrně dobře vyjádřil anatomii jednotlivých postav,
včetně drapérie. Celá kompozice je řešena diagonálně, ve dvou definovaných
úhlopříčkách. Jednu tvoří postava puttiho s krucifixem, postava sv. Jana Nepomuckého
a další putti vlevo nahoře. Druhou úhlopříčku tvoří putti s palmovou ratolestí, světec a
archanděl Michael. Diagonálním řešením se malíř přiklání ke standardnímu podání
95
96

Viz HALL (pozn. 76), s. 483–484.
Ibidem, s. 426.
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kompoziční výstavby vyplývajících z barokních principů malby. Formát obrazu vychází
z obdélníkového tvaru, nahoře zakončený segmentovým obloukem s profilovanými
patami oblouku. V dolní části jsou rohy konkávně vykrojeny.
Pozice sv. Jana Nepomuckého na obraze připomíná práci Václava Jindřicha
Noska; Vidění sv. Jana Nepomuckého, která je oltářním obrazem bočního oltáře
v kostele sv. Jakuba v Jihlavě. Dílo je datováno k roku 1705. Shodné rysy můžeme
vidět nejen v pozici světce ale i v psychologickém prokreslení výrazu tváře, sdělující
zbožnost v pozici pokání, ale i v gestikulaci rukou. I obsahová náplň námětu je shodná,
definující atributy světce, včetně připomínky motivu svrhnutí sv. Jana Nepomuckého
z mostu do Vltavy, namalovaný vlevo, na pozadí hlavní části námětu.

Václav Jindřich Nosek, Vidění sv. Jana Nepomuckého – detail, 1705, olej, plátno, kostel sv. Jakuba
v Jihlavě, Foto: autor neznámý

4.2.9

Sv. Barbora

30. léta 18. století, olejová malba na plátně, 157x97 cm, neznačeno, stav: restaurováno,
Věra Nyklová, 1986.
V tomto případě také neuvádím charakteristiku této světice, protože je
zaznamenána v jiných kapitolách - Kostel sv. Barbory v Šumperku a kostel Rozeslání
Apoštolů v Písařově. Na obraze z klášterního kostela v Uničově je namalován výjev sv.
Barbory nesené na oblaku charakterizující její nanebevzetí. Formát obrazu je v horní
části, tak jako u obrazu se sv. Janem Nepomuckým a sv. Teklou tvarován do
prolamovaného oblouku.
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Figurativní zpracování ukazuje postavu sv. Barbory v nepřirozeném, esovitě
prohnutém a přehnaném kontrapostu [71], v jejímž gestu rukou můžeme vytušit
modlitebníka s gestem orace. Jistá pompéznost a rozmístění detailů ukazují na
poplatnost doby a rukopis umělce. Kontrapost v postoji sv. Barbory (velmi zdůrazněný
– osa těla je charakteristicky prohnuta do tvaru písmene „S“) můžeme spíš vídat na
specifickém skulpturálním zpracování figurativního motivu gotických Madon. Tento
charakteristický manýristický typ madon je také známý v renesančním umění – dlouhá
štíhlá postava s malou hlavou, s tělem prohnutým do esovitého postoje je typ „figura
serpentinata“ (z lat. serpes – had).
Na hlavě s náznakem svatozáře má sv. Barbora korunku, symbol křesťanského
mučedníka. V levé dlani drží kalich s hostií, ze které vycházejí paprsky, symbol
křesťanské víry a eucharistie. Oděna je do modrých šatů a červeného hermelínového
pláště, pravým kolenem poklekává na oblak. Kompozici doplňují andělé, z nichž tři
nesou atributy mučedníků – palmovou ratolest, vavřínovou korunu a meč, jež je
symbolem mučednické smrti sv. Barbory. V levém dolním rohu obrazu je namalována
část věže jako připomínka místa, kde byla sv. Barbora uvězněna svým otcem. Tradičně
je tento ikonografický prvek znázorňován se třemi okny, což má symbolicky připomínat
Nejsvětější Trojici. Na obraze jsou namalována pouze dvě okna, což může být z důvodu
zachování tvarové logiky tohoto prvku, protože věž není na obraze namalována celá.
Zpracování drapérie nese znaky barokního podání svým charakterem dynamické
rozevlátosti. Přesto celá kompozice a malířský projev se vyjadřuje harmonicky bez
dramatických vyznění. Příčinou klidné vyrovnanosti je základní rozvržení kompozice,
která je svázána vertikální osou, kterou protínají krátké nakloněné horizontální linie
(oblak a esovité prohnutí mučednice). Detaily postavy sv. Barbory jsou také vyjádřeny
s velikým pojetím jemnosti. Zejména portrétní část, která nese znaky Oderlitzkého
typizace obličeje postav (zvlášť se to projevuje výraznýma očima, dominantním nosem
a malými ústy) a ladnou charakteristikou ženských rukou, zvýrazněnou dlouhými prsty
a ušlechtilou gestikulací. Doplnění portrétu řadou perel vycházející z korunky a
perlovými náušnicemi podporuje charakter vznešenosti a majestátnosti světice.
Pojetí charakteristiky andělů je shodné s anděly nesoucími Veroničinu roušku na
stejnojmenném obraze v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
Barevná kompozice obrazu je také charakteristickou vizitkou palety Ignaze
Oderltzkého, s dominantní modrou a červenou barvou a odstíny hnědých a žlutých
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barev. Práce s barvou, kdy jsou jednotlivé škály tzv. „opřeny“ v prostoru kompozice
(např. modrá tunika kontra šedomodré nebe kolem věže), dotváří již zmíněnou
harmonii. Do tohoto rozvržení barev Oderlitzký umístil červenou barvu hermelínového
pláště do zorného bodu diváka a dosáhl tím zdůraznění hlavní postavy námětu.

4.2.10

Sv. Tekla

30. léta 18. století, olejová malba na plátně, 119x83 cm, neznačeno, stav: restaurováno,
Věra Nyklová, 1986.
O této světici se dovídáme z apokryfního textu Skutky Pavla a Tekly z 2.
století. Je považována za první křesťanskou mučednici. Žila ve frýžském městě Ikoniu
(dnešní Turecko) a po návštěvě tohoto města sv. Pavlem se rozhodla stát křesťankou.
Z tohoto důvodu odmítla svého snoubence, složila slib čistoty, za což měla být
potrestána smrtí. Protože se nezřekla své nové víry, měla být upálena na hranici, ale
plameny jí neublížily, následně byla vhozena do arény mezi lvy a medvědy, kteří se jí
ani nedotkli. Nejprve byla na Teklu vpuštěna lvice, která jí neublížila, ale naopak
rozsápala medvěda. Když byli vpuštěni další lvi, vrhla se sv. Tekla do vody, kde se
pohybovali tuleni, ale i ti byli zakrátko usmrceni. Svým skokem do vody symbolicky
podle sv. Pavla přijala křest. Když jí neusmrtili ani býci, ke kterým byla přivázána, byla
nakonec osvobozena a propuštěna.97 Po propuštění se uchýlila do jeskyně blízko
Seleukeie a zůstala tam po zbytek svého života.98
Na obraze, který je v horní části zakončen segmentovým profilovaným
obloukem, stojí sv. Tekla [72] s mírně předsunutou pravou nohou v ohništi, kde
plameny obtáčejí její nohy a odkazují na její odsouzení k mučednické smrti upálením,
hranice je na obraze zaznamenána spíš symbolicky.99 Kolem hlavy má lehce
naznačenou svatozář. Ve vlasech má perly, které zjemňují tvář světice. V pravé ruce
pozvedává krucifix, na který s úctou zbožně hledí, v levé ruce drží palmovou ratolest
jako symbol vítězství křesťana nad smrtí. V pozadí po její levé straně jsou další atributy,

Jan DUS, Novozákonní apokryfy II.: Příběhy apoštolů, Praha 2003, s. 197.
Viz HALL (pozn. 76), s. 440.
99
V bruntálském klášterním kostele je obraz, sv. Tekly od Jana Kryštofa Handkeho. I tento malíř využil
ke ztvárnění motivu ikonografický symbol zapálené hranice. Na tomto obraze jsou zobrazena hořící
březová polena, což se dá symbolicky vyložit jako symbol jara a panenství.
97
98
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a to ležící býk, lvice a medvěd (medvěd je na obraze těžko identifikovatelný), což je
také odkaz na způsob jejího mučení. Na obraze jsou tato zvířata charakterizována
s mírným výrazem, který je v souladu s harmonizujícím pojetí malby.
Devoci námětu rozvíjí tři andělé, putti v popředí na levé straně nese svazek
palmových ratolestí, z nichž jeden podává světici (symbol křesťanského mučedníka).
Napravo od sv. Tekly, je zobrazen archanděl Gabriel, který drží v levé ruce lilii –
symbol čistoty a pravou rukou nasazuje sv. Tekle vavřínovou korunu (věnec), která je
také symbolem mučedníka. Scénu v horní části obrazu ještě doplňuje holubice, symbol
Ducha Svatého a nakonec postava staršího muže s vousem, o kterém se domnívám, že
je právě zobrazením, vzhledem k symbolu holubice, Boha Otce, ovšem v takovém
případě by symbolika Svaté Trojice byla na tomto obraze spekulativně doplněna
krucifixem, který sv. Tekla, drží v pravé ruce.
V pozadí celého výjevu je plocha volného moře se skalisky, ve kterých je
zřetelná rozsedlina, která se podle legendy otevřela, když ji pronásledovala banda a kde
našla útočiště, ve kterém zůstala po zbytek svého života, občas vystrčila ruku, kterou
hojila zázračně různá zranění.100 Na vysoké skále je patrná silueta hradní zříceniny a na
skalnatém pobřeží je namalována skupina hadů. V pravé části obrazu se nachází část
neidentifikovatelné architektury. Jednotné barevné ladění obrazu harmonicky spojuje
postavu světice a scénu námětu.
Zajímavě, na tomto obraze působí, malířské pojetí drapérie oblečení sv. Tekly.
Nejenže působí lehce a přirozeně (snad až na rozevlátý červený závoj), ale také
kontrastuje svou přepychovostí, což nebývá pro Oderlitzkého tvorbu obvyklé. Velmi
detailní prokreslení látkového vzoru na zlatavé náprsence dlouhé modré haleny, kterou
má oblečenou přes dlouhé šaty, přispívá ke slavnostnímu rázu, což také nebývá obvyklé
ve tvorbě Ignaze Oderlitzkého. Tímto obrazem se malíř víc přiklání k baroknímu pojetí
malířské práce. Tento přístup se v jeho obrazové tvorbě, na rozdíl od nástěnné malby,
projevuje vícekrát.
Obraz je namalován s typickým rukopisem Ignaze Oderlitzkého. Projevuje se to
zejména ve figurativním zpracování jednotlivých postav. Portrétní část sv. Tekly je
zpracována s prvky velkých výrazných očí, dlouhého nosu, malých úst a podlouhlého
tvaru tváře. Opakující se rysy postav v obrazové tvorbě malíře dokládá také portrétní
zobrazení archanděla Gabriela, které je vyjádřeno ve stejném charakteru jako na obraze
100

Viz HALL (pozn. 76), s. 440.
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Uctívání monstrance ve farním kostele v Uničově. Srovnáním s jinými obrazy tak
docházím k závěru, že si Ignaz Oderlitzký vytvořil vlastní typologický a manýristický
systém, který často opakoval (např. obrazy Sv. Barbora – viz výše uvedený, Sv. Máří
Magdaléna – kostel sv. Jiljí v Úsově).
Ve spodní části obrazu je v rokokové kartuši namalován dedikační nápis
v německém jazyce, odkazující také na úzké spojení se sv. Pavlem: „S: THECLA war
die erste so Paulus bekehrt würde wegen verlobter Jungfrauschafft grausam gepeiniget,
Ein Trost und Patronin der Sterbenden und ihre verehrer seind von Gott geseegnet.“
Překlad textu: „Sv. Tekla, byla jako první sv. Pavlem obrácena na víru, byla kvůli
svému slíbenému panenství krutě trýzněna, stala se útěchou a patronkou zemřelých a
pro své ctnosti byla Bohem velebena“101.

Kostel Povýšení sv. Kříže v Uničově – obraz sv. Tekly (detail dedikačního nápisu)

Oderlitzky se na tomto obraze nesnažil vyjádřit těžké osudy martyra, který
musel podstoupit mučení, ale devocionálním zobrazením symbolizoval věřící ženu,
která zvítězila nad těžkými zkouškami a tím zachránila svou víru. Zobrazená postava
sv. Tekly, má sloužit jako příklad horoucí víry pro každého křesťana. Ve středověku
byla představována jako symbol nejvyšší ctnosti. Její kult se velmi rozšířil v Itálii a ve
Španělsku, zejména během reconquisty. Svým smyslem pro popisnost a charakteristiku
světice využil Oderlitzky snad všechny atributy, které se váží ke sv. Tekle.

101

Překlad: Květoslava Vepřková
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Kostel sv. Jiljí v Úsově

4.3

Vznik obce Úsov je vázán na stejnojmenný hrad a později zámek, hrad byl
postaven moravským markrabětem a první zpráva se datuje k roku 1260. Majiteli hradu
byli pánové ze Šternberka (po roce 1330), roku 1408 pánové z Vlašimi. Samotná obec
s kostelem sv. Jiljí vznikla ve 14. století, který byl následně roku 1726 rozšířen a
přebudován. V roce 1513 dostal darem od krále Vladislava II. úsovské panství Ladislav
z Boskovic a rokem 1597 vládli na panství Lichtenštejnové až do roku 1945. Kostel je
situován do centra obce pod hradem a zámkem na jeho výzdobě se kromě obrazů Ignaze
Oderlitzkého podílel i další významný moravský malíř Jan Kryštof Handke. Ke správě
kostela patří i kaple sv. Rocha, postavená v roce 1624, která je nedaleko obce na malém
návrší.102
Náměty obrazů Sv. Máří Magdaléna a Sv. Petr jsou vyjádřením zásadní
odlišnosti chápání Sedmi svátostí mezi protireformací a protestantstvím, které zásadně
popíralo svátost pokání. K tomuto účelu sloužila i dobová obliba právě námětů klečících
světců sv. Máří Magdalény a sv. Petra.103
Pravděpodobně se Oderlitzky rozhodl vytvořit dvojici obrazů s myšlenkovým
základem pokání a kajícnosti v souvislosti se zasvěcením úsovského kostela. Právě sv.
Jiljí, jak říká legenda, který sloužil mši, na níž byl přítomen i sám císař Karel Veliký,
byl účasten zázraku, kdy se nad oltářem objevil anděl se svitkem, kde byl zaznamenán
hřích císaře (incest s vlastní sestrou). Když se císař vyzpovídal a učinil pokání, udělil
mu sv. Jiljí rozhřešení.104 Vtírá se zde myšlenka, jakoby chtěl malíř, na příkladu
křesťanských autorit (sv. Máří Magdaléna a sv. Petr), které podle legendy svým životem
naplňovaly oddanost křesťanské víře, vytvořit moralistní dílo, zdůrazňující povinnost
křesťanské svátosti bez ohledu na to, zda se jedná o věřící ženu nebo věřícího muže –
proto snad tyto dva náměty zastupující každé pohlaví zvlášť.
Součástí malé skupiny obrazů namalovaných pro kostel sv. Jiljí je také obraz
Sv. Barbora a sv. Kateřina, který je dnes součástí expozice Muzea baroka v Uničově.
Dosud není známo kdy a z jakých důvodů byl tento obraz z úsevského kostela
transferován.

Viz MELZER – SCHULZ (pozn. 31), s. 482–485.
Viz HALL (pozn. 76), s. 400.
104
Ibidem, s. 212.
102
103
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Sv. Máří Magdaléna

4.3.1

40. léta 18. století, olejová malba na plátně, 257x227 cm, neznačeno, stav:
nerestaurováno.
Postava sv. Máří Magdalény [81] je vcelku těžce pochopitelná. Zcela jistě ji
známe z evangelií Nového zákona, kdy je spojována jako postava, z níž Kristus vyhnal
sedm démonů, průvodkyni Krista po Galileji, modlila se u kříže v okamžiku ukřižování
Krista a pomazala jeho tělo uložené do hrobu, také byla první, komu se zjevil Kristus po
svém vzkříšení (viz motiv Noli me tangere). Stálou otevřenou otázkou však zůstává její
předchozí život, proto se i křesťanská ikonografie spíš obrací na legendu a tradici.105
Marie Magdalena byla zejména v období protireformace hodně zpodobována jako
symbol kajícnosti v důsledku opatření církve podporující zbožnou úctu ke svátostem,
zvláště pokání.106 Tento myšlenkový obsah má také obraz úsovského kostela.
Myšlenka kajícnosti a oddanosti křesťanské víře je na obraze velmi silně
umocněna

jemným

temnosvitným

podáním

scény.

Ve

srovnání

s barokním

temnosvitem, který můžeme vidět např. u Michelangela Merisi Caravaggia, není na
obraze prostředkem vyjádření dynamičnosti a až teatrálnosti, naopak podtrhuje intimitu
okamžiku pokání. Snad se dá říct, že světlo je na tomto obraze významnou pomůckou
vystižení povahy námětu.
Scéna je zasazena do prostředí vchodu horské jeskyně, což je pravděpodobně
odkaz na Provensálskou legendu, ve které se uvádí, že sv. Máří Magdaléna dožila
posledních třicet let v jeskyni poblíž Sainte – Baume v postu a pokání.107 Sv. Máří
Magdaléna je oděná do načervenalých šatů a těžké modré drapérie (pláště), kterou má
přehozenou přes tělo. Pokleká na kamenný, částečně řemeslně upravený, schod
s upřeným pohledem na kříž zhotovený z neopracovaných kmenů. V pravé ruce drží
lebku a levou ruku má na prsou. Takto pojatá scéna, klečící světice před křížem a
s lebkou, se zobrazuje až od novověku a ukazuje na kajícnost.108 Charakteristické
rozpuštěné dlouhé a vlnící se vlasy poukazují na evangelia Nového zákona, kde je

Andrew HERITAGE (ed.), Kniha svatých: Ilustrovaná encyklopedie den po dni, Praha 2011, s. 188.
Viz HALL (pozn. 76), s. 259.
107
Ibidem, s. 261 – vyprávění ve Zlaté legendě se opírá o Provensálskou legendu, pocházející z Francie
z 11. století
108
Viz ROYT (pozn. 78), s. 151.
105
106
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uvedeno, že Sv. Máří Magdalena přistoupila ke Kristu a omývala jeho nohy slzami a
otírala je svými vlasy. Dlouhé vlasy jsou typickým zobrazením její postavy a
symbolizují také kajícnost109 a připomínají, že tato žena svými slzami skrápěla nohy
umučeného Krista a otírala svými vlasy.
Když vezmeme v úvahu, že Oderlitzky nebyl zkušený portrétista, zcela nás
okouzlí opravdová lítost, pokání a prosby, kterou zachytil ve výrazu očí. Z obrazu na
diváka působí podání citlivosti, bolesti a žalostnost modlitby. Malíř se vyhnul
teatrálnosti zobrazením slz v očích, žalostného sevření tváře, ale přesto zachytil sílu
bolestné duše.
Po formální stránce má představené dílo kající se sv. Máří Magdaléna tak
trochu sochařský charakter a dokládá nedostatečnou znalost anatomie antropomorfního
tvaru v souvislostech pohybu těla, zejména v jeho nepřirozeném prohnutí. Je to vidět na
pozici těla světice, kdy divák jen těžko identifikuje postavení lidského motivu. Veliký
důraz klade malíř na drapérii, která na obraze působí těžkým dojmem, který spíš
navozuje dojem sošného podání. Robustnost zpracování draperie je v kontrastu
s lehkostí až něžností Magdaleniných rukou a citlivého podání portrétní části obrazu.
Znázorněná přílišná hmotnost draperie zjednodušila malíři problém vypořádat se
s problematikou správně pojatých anatomických částí lidského těla.
Je zřejmé, že obraz poukazuje na jiný myšlenkový přístup k devocionálnímu
námětu. Tato změna má pochopitelný vliv i na malířský přístup k formální stránce
obrazu. Ve srovnání s obrazy Sv. Barbora a sv. Tekla (dnes Muzeum baroka
v Uničově), kde se víc přiklání k uměleckému jazyku pozdní renesance, zdůrazněním
harmonického pojetí, pak na obrazech úsovského kostela se snaží představit náměty
v dramatických principech barokní malby. Vyjádřenou dramatičnost na obraze ovšem
nesmíme chápat v rozměru teatrálnosti. Naopak je vyjádřena vnitřním hlasem světice.
Ignaz Oderlitzky malířsky tento myšlenkový přístup prokazuje zobrazením scény
v tmavých barvách, s důrazem na temnosvitné řešení dominantního projevu postavy sv.
Máří Magdalény.
Změny myšlenkového pojetí můžeme vidět i v důrazu na intimnost námětu.
Oderlitzky se nesnaží rozdrobit devoci obrazu zakomponováním všech atributů světice,
ale ponechává jen to, co podporuje psychologický účinek. Takto se přibližuje víc

109

Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 68, 103.
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k divákovi a jeho vlastní projekci do křesťanského vyznání a následování příkladu
namalované světice.
Dosud nebyl obraz úsovského kostela restaurován, což na jednu stranu snad
umožňuje pohlédnout do ryzí malby Ignaze Oderlitzkého. Na druhou stranu, je obraz
poškozen zvlněním plátna, prachem a tím nevýrazností barev. Z těchto důvodů, lze jen
obtížně identifikovat detaily, které by dopomohly ke kvalitnějšímu rozboru malby.

4.3.2

Sv. Petr

40. léta 18. století, olejová malba na plátně, 257x227 cm, neznačeno, stav:
nerestaurováno
Obraz sv. Petra (jižní stěna lodi kostela) tvoří v úsovském kostele pendant
k obrazu Sv. Máří Magdaléna (severní stěna lodi kostela). Oba obrazy jsou umístěny
proti sobě v lodi kostela.
Sv. Petr je další významnou biblickou osobností, nejbližším Kristovým
učedníkem. Podle legendy dostal od samotného Krista dva klíče od nebeského
království (zlatý klíč otevírá nebeskou bránu, železný klíč bránu do pekel), čímž
potvrdil pověření Petra zbudovat církev, které brány pekel nepřemohou. Původně byl
rybářem, ale posléze byl povolán jako zakladatel křesťanské církve. Stal se prvním
biskupem v Římě a předchůdcem papežů.110 V Římě byl zatčen, společně se sv. Pavlem,
a dne 29. června 67 ukřižován hlavou dolů na své přání, protože nechtěl být ukřižován
stejně jako Kristus.111
Celá scéna je zasazena do jeskyně (stav obrazu neumožňuje přesně identifikovat
prostředí). Pravděpodobně se jedná o jeskyni „Gallicantus“, jak uvádí legenda Ludolfa
Saského (Vita Jesu Christi, kap. 75).112
Skalnaté prostředí může charakterizovat jeho jméno Petr (Kéfas), které mu dal
sám Kristus, a znamená „skála“, na které zbuduje církev (původně se jmenoval
Šimon).113 Na obraze je zdůrazněna až asketická kajícnost apoštola, který sám
dosvědčuje, jaký je jeho pokrm a oděv. Ve Zlaté legendě se uvádí: „Mou potravou je
110

Viz ROYT (pozn. 78), s. 229.
Ibidem, s. 232.
112
Ibidem, s. 230.
113
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 26, 43, 92.
111
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chléb s olivami, zřídka se zeleninou. Mým oděvem je to, co vidíš, tunika a plášť, a mámli toto, nic jiného nesháním“.114
Na úsovském obraze [82] je patrný Odrlitzkého popisný smysl pro detail, sv.
Petra zachytil při modlitbě, v oděvu, jak říká Zlatá legenda. Nezapomíná ani na šátek,
který podle legendy nosívá v záňadří (na obraze je zasunut za provazem, který má sv.
Petr kolem pasu). Šátkem si tento apoštol utírá slzy, když si vzpomněl na sladká slova
Boží nebo když si připomněl, jak se provinil, když zapřel Krista.
Dalším významným atributem na obraze jsou klíče, které dostal od pána od
nebeského království. I na tomto obraze dává veliký důraz Oderlitzky na zpracování
drapérie, která je vyjádřena, v případě zlatavého pláště přes namodralou tuniku,
nepřirozeně rozevlátá.
Portrétní část malířského zpracování se drží obvyklých principů zobrazování
tohoto světce. Oderlitzky divákovi představuje starého muže, ale statného růstu. Vlasy
má krátké kolem plešatého temene hlavy, bohatý plnovous. Na obraze je sv. Petr
namalován s kanoucími slzami, což podle legendy ukazuje na okamžik, kdy si
vzpomněl na Ježíše Krista.
V případě tohoto obrazu zaujme na první pohled výrazně odlišný přístup
malířského pojetí očí. Oderlitzký se vyznačuje na spoustě svých obrazů ztvárněním
širokých velikých očí a delším rovným nosem, čímž vytváří osobitou charakteristiku
svého malířského projevu. Na obraze sv. Petra zcela opustil tento projev a vytvořil
charakteristiku muže se širokou tváří ukazujícího na prostého venkovského člověka.
Námět kajícnosti na obraze sv. Petra v úsovském kostele, který je podpořen ztvárněním
bosých nohou světce, zcela zapadá do oblíbenosti protireformačního umění, které
usilovalo mimo jiné o šíření úcty k „Sedmi svátostem“, do kterých je zahrnuto i
pokání.115
Rozbor a hodnocení obrazu z pohledu obsahové a formální stránky a
vyjadřovacího jazyka Ignaze Oderlitzkého je zcela shodné s obrazem Sv. Máří
Magdalény. I zde se malíř zaměřil na vyjádření vnitřního citového zaujetí, které je
zacíleno na věřícího diváka. Bohužel malířská stránka má také stejné chyby zpracování
některých částí kompozice, i když na tomto obraze nejsou tak výrazné.

114

Jakub de VORAGINE, Legenda aurea, Praha 2012, s. 180.
Viz HALL (pozn. 76), s. 400. Mezi Sedm svátostí zahrnuje římskokatolická církev křest, svátost
oltářní, biřmování, smíření (pokání, zpověď), pomazání nemocných, kněžské svěcení a manželství.
115
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Sv. Barbora a sv. Kateřina

4.3.3

40. léta 18. století olejová malba na plátně, 168x116 cm, neznačeno, stav:
nerestaurováno.
Obraz je ve velmi špatném fyzickém stavu. Projevuje se to zejména výraznou
krakeláží malby, odloupnutými chybějícími částmi a znečištěním barvy působením
prachu a vlivem dlouhodobé vlhkostí. Prověšené plátno je protlačeno na blindrám.
Tento stav obrazu omezuje jeho čitelnost a nedovoluje provést dostatečnou a detailní
analýzu zpracovaného námětu. Původně byl obraz součástí mobiliáře kostela sv. Jiljí
v Úsově, dnes je součástí expozice Muzea baroka v Uničově. Formát obrazu je
zakončen segmentovým obloukem.
Obraz Sv. Barbora a sv. Kateřina [73] lze zahrnout do jedné řady s obrazy Sv.
Barbora a Sv. Tekla, protože jeho zpracování vychází ze stejného uměleckého přístupu,
jako jmenované obrazy. Projevuje se to v malířském pojetí figurativního motivu,
postavy jsou namalovány s důrazem na harmonickou ladnost a s jemnou gestikulací. I
když jsou světice namalovány na výrazném tmavém pozadí, nedosahuje obsahová
výpověď obrazu dramatického účinku. Domnívám se, že Oderlitzkému nešlo o
vyjádření mučednického utrpení, ale o idealizovaný portrét významných křesťanských
osobností.
Čistě devocionální téma představuje sv. Barboru vlevo, která drží v pozvednuté
levé ruce palmovou ratolest (vzhledem ke stavu obrazu nelze jiný další atribut vážící se
k této světici identifikovat) a sv. Kateřinu Alexandrijskou vpravo, u nohou má kolo,
které je jejím zvláštním atributem116. Čtyři kola opatřená železnými pilami a ostrými
hřeby byla jedním z mučicích nástrojů, která měla sv. Kateřinu pro její křesťanskou víru
na příkaz císaře Maxentia rozsekat na kusy. Když anděl Páně tento mučicí nástroj zničil,
byla sv. Kateřina vyvlečena za město, kde jí byly vytrženy prsy a nakonec byla sťata. 117
Podle legendy její zmučené tělo odnesli andělé na horu Sinaj a tam byla pohřbena.
Součástí kláštera, který byl na tomto místě postaven, je i údajný hrob této světice118.
Ve shodě s vyobrazením sv. Barbory drží v levé ruce také palmovou ratolest
(symbol mučedníků) a pravou ruku má položenou na prsou. Obě světice jsou
116

Viz HALL (pozn. 76), s. 213.
Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 347.
118
Donald ATTWATER, Slovník svatých, Rudná u Prahy 1993, s. 230.
117
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korunovány, což je symbolické vyjádření svrchovanosti božské i pozemské a
křesťanského mučedníka119. Ve vlasech mají vpletené perly a jejich pohled míří ke
kalichu s hostií, který je zobrazen v ose horní části celé kompozice. Pravděpodobně jsou
součástí malby hlavy andělíčků (vždy po jednom, nad mučednicemi), ale i v tomto
případě to nelze, z důvodů špatného stavu obrazu, bezpečně potvrdit.
Barevná kompozice obrazu je ve výrazné hnědé barvě, která tvoří neurčité
pozadí a společně s barevným řešením oděvu postav tak vytváří prostor pro dominantní
temnosvit vyzařující z obnažených částí (portrétní část včetně krku, poprsí a rukou).
Temnosvitné podání zdůrazňuje určitou úroveň dynamického pojetí a současně dovoluje
vyniknout jemné gestikulaci rukou. Obraz potvrzuje nedostatečnou invenci ve vyjádření
odlišného typu jednotlivých postav. Když se zaměříme na portrétní část malby, pak
můžeme tyto postavy definovat jako opakující se motiv, ovšem zrcadlově obrácený.
Možná tím chtěl Oderlitzký vyjádřit myšlenku stejné příčiny jejich utrpení, ale tento
závěr může být zavádějící, pokud vezmeme v úvahu fakt, že malíř byl ve své tvorbě
velmi často epigonem své vlastní tvorby. Zajímavý poznatek je skutečnost, že
Oderlitzký pouze u dvou dosud známých obrazů (vedle tohoto obrazu také obraz Sv.
Tekla), charakterizoval jednotlivé postavy v okázalém dobovém oblečení, odpovídající
první polovině 18. století a ne v tunice s drapérií přehozenou přes ramena, tak jak je to u
jeho malířského projevu obvyklé.

119

Viz HALL (pozn. 76), s. 226.
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Kaple Navštívení Panny Marie v Hynčici nad Moravou

4.4

Obec, o jejímž založení víme velmi málo, první záznamy o obci jsou z let 1414
-1431 a původně byla poplatná do zeměpanského Šumperka, ale asi od sedmdesátých
let 16. století náležela velkolosinskému panství.120
Kaple Navštívení Panny Marie [105] pochází z roku 1754 a v 19. století k ní
byla přistavěna předsíň. Jedná se o drobnou jednolodní podélnou stavbu, závěr kaple je
zaklenut lunetami, v západní části se nachází dřevěná hudební kruchta.121 Práce Ignaze
Oderlitzkého jsou na oltáři kaple. Hlavní oltářní obraz tvoří námět Navštívení Panny
Marie a v nástavci oltáře je vsazen do bohaté, ze dřeva vyřezané, barokní kartuše, malý
obraz apoštolů sv. Judy Tadeáše a sv. Šimona Kananejského.
Na balkónové předprsni kůru je namalován starozákonní patriarcha David,
hrající na harfu. Z obou stran je tato malba doplněna malbami dvou andílků hrajících na
hudební nástroje, charakterizující andělský kůr. Autorství maleb na balkónové předprsni
nelze určit, ale lze se domnívat, že tato práce pochází z mladšího období a nemá žádný
vztah k původnímu mobiliáři z doby výstavby kaple.
Navštívení Panny Marie

4.4.1

40. – 50. léta 18. století, olejová malba na plátně, 150x90 cm, neznačeno, stav:
nerestaurováno
Oltářní obraz Navštívení Panny Marie [106] je vsazen do rámu zakončeného
segmentovým obloukem, který je barokně profilovaný a v dolní části, v rozích, je
prolamován konvexním čtvrtobloukem.
Pokud vezmeme v úvahu, že stejnojmenná freska v novomalínském kostele
Narození Panny Marie byla nejspíš namalována už ve čtyřicátých letech 18. století a
obraz se stejným námětem v uničovském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie byl
pravděpodobně namalován kolem roku 1748,122 pak se domnívám, že oltářní obraz
v hynčické kapli je jakousi syntézou výše jmenovaných maleb a byl namalován kolem
120

Viz BŘEZINA (pozn. 14), s. 322.
Viz SAMEK I. (pozn. 33), s. 466.
122
Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 111. Datování vzniku obrazu Navštívení Panny Marie v uničovském
farním kostele odvozuji od chronogramu u obrazu Veroničina rouška ve stejném kostele.
121
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roku 1754 (rok stavby kaple). Libuše Dědková naopak uvádí, že hynčický oltářní obraz
můžeme zařadit do let čtyřicátých, s odvoláním na „příznačně tvrdou barevnou stavbu
bez jakýchkoliv nuancí, schematickou drapérii loutkovitých, anatomicky nezvládnutých
figur“. U uničovského obrazu zas připomíná „jemnější barvené pojetí s lorrainovským
osvětlením krajiny a poněkud dokonalejší stavbu“.123 Rozdíl umělecké kvality, jak
uvádí Libuše Dědková, nemusí nutně znamenat vývojový trend malířského projevu, ale
může ukázat na nedbalost samotného malíře. Přikláním se spíš k tomuto názoru, protože
umělecké nedostatky na obraze jsou opravdu velké a ve srovnání s jinými pracemi jsou
na hynčické práci patrné prvky nervozity a uspěchanosti, což se projevuje
v „nedotaženosti“ malířského zpracování.
Bohužel dnešní stav oltářního obrazu nedovoluje stanovit objektivní analýzu
barevného pojetí malby. Ovšem nemohu souhlasit, že uničovský obraz má dokonalejší
stavbu než hynčický obraz už jen proto, že kompoziční řešení obou obrazů je zcela
shodné, spíš ukazuje obraz ve dvou variantách, u nichž se rozdíly jeví jen v detailech.
K určení doby vzniku hynčického obrazu mě především vede pojetí a zpracování
portrétních částí Panny Marie a sv. Alžběty. Alžbětin pohled je zpracován s důrazem na
větší akcent vyjádření oddanosti Panně Marii, což mě utvrzuje v závěru, že na tomto
obraze se Oderlitzky jednoznačně snažil vystihnout psychologické prokreslení dané
postavy. Když necháme plynout myšlenky nad setkáním dvou svatých žen, musíme si
všimnout, že interaktivní vztah je zde zachycen zcela v pozici myšlenkové komunikace,
jenž přímo vybízí k citacím evangelijního textu, vztahujícího se k danému
legendickému příběhu, který může vyjádřit umělec s jistou zkušeností v malířské
tvorbě. Proto se přikláním k závěru, že oltářní obraz je mladším malířským dílem, které
spadá do padesátých let 18. století a je zcela inspirován dřívějšími pracemi
v uničovského a novomalínského kostela. Oproti novomalínskému pojetí tohoto detailu
námětu je na hynčickém obraze kladen důraz na biblické vyjádření okamžiku setkání,
právě důrazem na božskou intimitu, kdežto v Novém Malíně je vyjádřeno volnější, spíš
přátelské setkání, které bychom hledali v inspiraci rokokového pojetí. Také nemohu
souhlasit, že ve srovnání obou obrazů je znatelné nezvládnutí anatomie figur u
hynčického obrazu, i když je faktem, že velmi nápadná je chyba malby pravé ruky u
Alžběty. Naopak uničovský obraz také vykazuje drobné nelogické zvládnutí
figurativního zpracování, což dokládá nepřirozené vykročení pravé nohy u sv. Alžběty.
123

Ibidem, s. 111.
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Koneckonců hledat u Oderlitzkého dokonalé zvládnutí anatomie není rozhodující,
protože tento nedostatek jeho tvorby je vidět na více obrazech nebo nástěnných
malbách. I když malíř vytvořil dílo, které je zcela shodné s jiným dílem, jak po
formální, tak i obsahové stránce, je vidět, že se snažil vytvořit drobné odlišnosti ve
vyjádření myšlenky daného námětu. Nejvíce je to patrné na zobrazení hlavních postav
legendy – Panny Marie a sv. Alžběty. Samotné vítání akceptuje vyjádření
novozákonního textu z evangelia sv. Lukáše, kde sv. Alžběta říká: „Požehnaná jsi nade
všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého
Pána“.124 Alžběta vítá Pannu Marii před domem, postoj obou žen vyjadřuje spřízněnost
a laskavou účast při setkání. Kontakt očí sice není přímý, ovšem pohled žen je protkán
charakterem

vnímavosti

spirituálního

okamžiku.

Panna

Marie

je

zobrazena

s těhotenským bříškem, kterého se Alžběta dotýká pravou rukou, čímž naplňuje text
evangelia. Panna Marie je oděna do načervenalé tuniky, přes kterou má modrou
drapérii, která svou barvou symbolizuje nebe. Na paži levé ruky má zavěšený košík,
který můžeme také vidět na nástěnné malbě novomalínského kostela, pravou ruku
Panna Maria podává k přivítání a na hlavě má nasazený klobouk. Alžběta, je naopak
oděna do namodralé tuniky, přes kterou má červenou drapérii. Hlavu má zahalenou do
šátku, volně splývajícího až na ramena, jaký nosily vdané ženy.
V pozadí, na levé straně, jsou zobrazeni sv. Zachariáš a sv. Josef, kteří se vítají
obětím ve vstupu do domu. Sv. Josef drží v levé ruce semknutý klobouk. Na
uničovském obraze sv. Josef pokládá ruce na Zachariášova ramena, kdežto na
hynčickém obraze je tento detail zpracován obráceně. Zachariáš je znázorněn jako starší
muž s plnovousem, sv. Josef je mladší s výrazně vysokým čelem a nastupující pleší.
Detail obrazu se sv. Josefem a Zachariášem vyjadřuje daleko větší interaktivnost, která
navozuje civilní charakter namalovaných postav, než obrazová část s Pannou Marií a
Alžbětou. Až na pojmenované detaily je vyznění této části námětu zcela shodné
s uničovským obrazem. Výjev Navštívení Panny Marie doplňují dva andílci (putti),
kteří jsou namalováni v horní části obrazu.
Charakteristika pozadí celé scény je velmi obtížná, z důvodu negativního stavu
obrazu. Levou polovinu vyplňuje malba domu, před kterým probíhá vítání, pravá strana
představuje okolní krajinu, která na obraze působí spíš stylizovaně, snad také z důvodu
špatného stavu obrazu.
124

Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 60.
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Barevnou kompozici Ignaz Oderlitzký postavil na dominanci modré a červené
barvy. Nejvýrazněji se to projevuje na postavách Panny Marie a sv. Alžběty. Vzájemné
prostřídání barevné charakteristiky jejich oblečení v uvedených barvách působí velmi
zjednodušujícím dojmem a v souvislosti s kresebným podáním draperií velmi nedbale.
Způsob zpracování drapérie u Ignaze Oderlitzkého, vyjadřující spíše sochařskou
charakteristiku, nás v celku nepřekvapuje, protože je tento aspekt pro malíře u
některých prací typickým. Jenže obraz v hynčické kapli díky těmto nedostatkům spíš
působí jako skica nebo uspěchaná nedbalost. Také se možná jedná o učednickou práci
některého z blízkých spolupracovníků Ignaze Oderlitzkého, která byla provedena podle
Oderlitzkého původní předlohy.

4.4.2

Sv. Juda Tadeáš a sv. Šimon Kananejský

40. léta 18. století, olejová malba na plátně, 40x65 cm, neznačeno, stav: nerestaurováno.
Obraz bratrů sv. Judy Tadeáše a Šimona Kananejského [107] je umístěn nad
hlavním oltářním obrazem ve vrcholu zmíněného oltáře, který je zhotoven
z vyřezávaného polychromovaného dřeva. Formát obrazu vychází z rovnostranného
trojúhelníku, jehož strany jsou profilovány konvexními liniemi, vrchní část obrazu je
zakončena pravidelným obloukem, svým tvarem se přibližuje kasulovému rámu. Rám
obrazu je po celém obvodu dekorován půlobloučky. Vrchol oltáře tvoří bohatou kartuš,
do které je obraz vsazen. Tak jako hlavní oltářní obraz i tato práce je zcela katastrofálně
poznamenána stářím a zajisté nevhodným klimatickým prostředím, které v hynčické
kapli je dodnes. Kresba i barvy obrazu jsou téměř nečitelné a vlivem značné vlhkosti
povoluje vypnutí plátna a tím pádem způsobuje praskání malby.
Obraz je kompozičně řešen jako dvojportrét, na kterém jsou malířsky
zpracovány polopostavy světců, charakterizované jejich atributy. Oderlitzky pojal
vzhled Judy jako muže středního věku s krátkým plnovousem a Šimona s dlouhým
plnovousem (připomínka jeho patronství vzdělanců), kteří jsou oděni do tuniky a přes
ramena mají přehozenou draperii, která dovoluje umělci svým typickým a
charakteristickým podáním dotvářet dynamické působení výjevu. Juda Tadeáš
s upřeným pohledem dopředu si přidržuje u těla levou paží podobiznu Krista,
připomínající jeden z jeho skutků (vyléčení edesského krále Abgara z malomocenství
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tím, že potřel jeho tvář dopisem od Krista)125, v téže ruce drží hůl, která může být
symbolem poutníků a tím tak může poukazovat na šíření Kristovy zvěsti v Arábii, Sýrii
a Mezopotámii, které vykonal společně se sv. Šimonem, jak je zapsáno ve Zlaté
legendě.126 Tento detail malby může charakterizovat i kyj, který je častým atributem
tohoto světce, připomínající jeho mučednickou smrt. Bohužel, vzhledem ke stavu
obrazu nelze zcela přesně identifikovat tento prvek malby. Pravou ruku má položenou
na prsou v místě svého srdce s gestem svaté oddanosti křesťanskému vyznání.
Šimon Kananejský stojí mírně v pozadí s pohledem na Judu Tadeáše, v pravé
pozvednuté ruce k rameni přidržuje meč, symbolem své mučednické smrti – byl sťat
mečem v Persii při své misijní činnosti. Gestem pozvednuté levé ruky ukazuje směrem
vzhůru. Symbolika gesta levé ruky, která jediná vyjadřuje dynamický prvek celé malby,
může mít mnohoznačný význam. Nahoru namířený ukazovák může charakterizovat
naději na cestu do nebes, ale také může vyjadřovat sdělení, kde mají věřící hledat v
poznání a inspiraci víry. V tomto případě má spíš přísný, varující akcent, aby věřící
nepolevil ve své víře, neboť jeho život nakonec bude vážen skutky, které ve svém životě
vykonal.
Otázkou zůstává, proč a jaká myšlenka spojuje oba náměty na obrazech oltáře
v hynčické kapli. Snad je jejich pojítkem křesťanská ikonografie. Na námětech
Navštívení Panny Marie je znázorňována světice v jiném stavu, tedy před narozením
Krista a Juda Tadeáš je často znázorňován s portrétem Krista. Domnívám se, že pojítko
je právě v osobě Krista, který je zde znázorněn v symbolické poloze, aniž by musel být
malířsky pojmenován. Jedná se vlastně o vyjádření všudypřítomnosti Krista.
Jak již bylo zdůrazněno, fyzický stav obrazu je velmi špatný a nedovoluje bližší
analýzu. Ovšem i tak je zřejmé, že je jen doplňkem na oltáři. Ignaz Oderlitzky vůbec na
tomto obraze nevyjádřil psychologické prokreslení postav, tak jak to můžeme vidět na
hlavním oltářním obraze. Obraz je utopen ve tmavých barvách s mírným temnosvitným
podáním, příznačným pro barokní malbu. Dílo působí spíš jako práce vyplňující prostor
a svou schematičností dává pocit štafířského díla a ne díla s uměleckou výpovědí. Tak
jako na obraze Navštívení Panny Marie i zde položil Ignaz Oderlitzký důraz na dvě
Viz ROYT (pozn. 78), s. 303. Král Abgar byl majitelem onoho mandylionu (pravého obrazu Krista),
který vznikl tak, že Kristus si otřel svou mokrou tvář do ručníku, na kterém se otiskla jeho tvář, když
nemohl Abgarův služebník a malíř namalovat Kristovu podobiznu. Tato verze vzniku mandylionu je
zachycena v Abgarově legendě, která má dvě verze – „Doctrina Addai“ a „Historie církevní“ (Eusebius
Pamphili, kolem roku 324).
126
Ibidem, s. 106.
125
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barvy, a to červenou a modrou. Také je použil v prostřídání oblečení apoštolů. Sv. Juda
je oděn do modré tuniky a červeného pláště, zatím co Šimon je oděn do červené tuniky
a modrého pláště. Střídání těchto dvou barev na oltářních obrazech mohlo být
inspirováno liturgickým významem, kdy červená barva je liturgickým symbolem
utrpení a ohně a připomíná utrpení učedníků (apoštolů), evangelistů a mučedníků.
Modrá barva symbolizuje čistotu a nevinnost, proto je nejvíce spojována se samotnou
Pannou Marií. Také na tomto obraze se projevují všechny malířské nedostatky tak, jako
u hlavního oltářního obrazu – nedbalost, nervozita, uspěchanost.
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4.5

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uničově
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie měl velmi pohnutou minulost, o čemž

svědčí sedm zaznamenaných požárů, které vážně poničily samotný kostel. Jeho stavbu
můžeme zařadit zhruba do stejného období jako stavbu klášterního kostela. Roku 1330
daroval král Jan Lucemburský patronát kostela klášteru ve Starém Brně, pod jehož
správou byl až do roku 1562. Rok 1330, jako rok první stavby kostela, je uváděn i
v nejstarších uničovských matrikách, ale není tento letopočet jinak historicky potvrzen.
Farní kostel je trojlodní stavbou, původně se jednalo o gotickou stavbu z konce 14.
století se dvěma věžemi na západním průčelí. V druhé polovině 15. století byla
k hlavnímu kostelu přistavěna Česká kaple (dnes sakristie). Častými požáry byl kostel
úplně zbaven svých ozdob a nahrazen úpravami (např. jedna věž byla dostavěna do
tvaru osmihranu a druhá zůstala čtverhranná).127 Práce Ignaze Oderlitzkého pro farní
kostel bychom mohli datovat do čtyřicátých let 18. století s odkazem na chronogram
bočního oltáře umístěného v západní části lodě, kde je uveden letopočet 1748.128

4.5.1

Nejsvětější Trojice a Zmrtvýchvstání Krista

Pravděpodobně kolem roku 1748, olejová malba na plátně, 450x230 cm, neznačeno,
stav: restaurováno, Magdaléna Černá, 1980 – 1982.
V presbyteriu kostela jsou dva rozměrné obrazy Nejsvětější Trojice a
Zmrtvýchvstání Krista a Smrt sv. Josefa. Ve srovnání s dalšími obrazy v tomto kostele
se liší svým kvalitativnějším malířským zpracováním, i když je značný rozdíl i mezi
výše jmenovanými obrazy. Bezpochyby lze říct, že oba obrazy se snažil umělec
kompozičně řešit pomocí diagonálního rozvržení námětu. To prokazuje skutečnost, že
ještě v této době byl pod silným vlivem čistě barokních malířských principů. Autorství
Ignaze Oderlitzkého u obrazu Nejsvětější Trojice a Zmrtvýchvstání Krista bylo
potvrzeno během restaurátorských prací v letech 1980 až 1982.129
Obraz Nejsvětější Trojice a Zmrtvýchvstání Krista [74], který je z původního
mobiliáře klášterního kostela Povýšení sv. Kříže v Uničově, se z hlediska ikonograficky
Historie: Historie klášterního kostela [online].
Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 111.
129
Magdaléna ČERNÁ, Oltářní obraz Ukřižování Krista – restaurátorská zpráva, Olomouc 1982.
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dané symboliky zcela nedrží ustáleného pojetí. Oderlitzký se zde zaměřil na zachycení
kompozice s dvojím myšlenkovým poselstvím. Princip dvojexpozice použil také u
fresky Abrahám hostí tři muže v presbyteriu kopřivenského kostela Nejsvětější Trojice.
Myšlenkový přístup ke zpracování této scény se v některých detailech nedá zcela
vyložit. Uničovský obraz je namalován do formátu zakončený segmentovým barokně
profilovaným obloukem.
Vezmeme-li vlastní kříž s Kristem, nemůžeme se nevšimnout, že titulus je na
obraze vypsán v celém textu: „Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum“ a ne ve zkratce
„INRI“, což bývalo v zobrazování této scény běžnější. Popravdě dá se konstatovat, že
takto uváděný titulus se přece jen ojediněle objevuje i u jiných malířů. Co ale zcela
neodpovídá ustálené křesťanské ikonografii, jsou postavy kolem kříže. Zejména to jsou
postavy andělů, kterým jsou přisouzeny atributy jiných světců. Například po pravé
straně Krista se vznáší anděl s pohledem do Kristovy tváře, drží v pravé ruce kalich, do
nějž zachycuje Kristovu krev z rány v pravém boku (andílek za křížem přidržuje
Kristovu bederní roušku). Podle legendy tuto krev zachytil Kristův učedník Josef
z Arimatie do kalicha použitého při poslední večeři.130
Kristus na kříži je namalován s trnovou korunou, kolem které je svatozář. Hlavu
má mírně skloněnou na levou stranu. Z míst na rukou i nohou, kde jsou hřeby, vytéká
Kristova krev. Na obraze překvapuje realistické pojetí ztvárnění nahých částí těla,
ukazující postavu až s atleticky formovanou muskulaturou.
Další, neobvyklou symbolikou je zobrazení Nejsvětější Trojice – Boha Otce,
zobrazeného jako starého člověka s dlouhým plnovousem patriarchálního zjevu, kterého
nese oblak a symbol Ducha Svatého namalovaného tradičním způsobem jako letící
holubici v záři paprsků. Bůh Otec je oděn do namodralé tuniky a zlatavé draperie, která
je velmi dynamicky rozevlátá a vytváří za Bohem Otcem samostatné pozadí. Ruce má
položeny na modré kouli symbolu zeměkoule (zpravidla na kouli spočívá svýma
nohama). V levé ruce drží žezlo. Jeho smutný pohled s přivřenýma očima směřuje ke
kříži s Kristem.
Možnost rozdílného výkladu umožňuje i motiv hrobu s postavou napravo od
paty kříže. Zvláštnost pojetí celé scény zcela podtrhuje dvojí myšlenkové poselství.
První je samotné ukřižování s postavou Krista a zvláštně pojaté symbolické
zmrtvýchvstání s druhým zobrazením Krista, který sedí na okraji vykopaného hrobu.
130

Viz HALL (pozn. 76), s. 204.

70

______________________________________________________________________

Postava má jednu nohu spuštěnou do hrobu, levou rukou se opírá o kámen na zemi a
pravou ruku má pozvednutou směrem ke kříži, kam je zaměřen i pohled postavy
v mírně zakloněné pozici těla. Postava je oděna pouze do draperie, kterou má
přehozenou přes boky a levou nohu. Draperie i v tomto případě je namalována
s dramaticky rozevlátým akcentem. I na této části obrazu se projevuje malířsky pojatá
muskulatura jako v případě Krista na kříži.
O kříž je opřen náhrobní kámen, na němž je reliéf s Evou a Adamem u stromu
poznání dobrého i zlého. Náhrobní deska může symbolizovat to samé co běžně užívaná
lebka u paty kříže, a to připomenutí, že Kristova smrt smývá hříchy lidstva od jeho
počátků, tedy připomenutí Adama. Na desce je nápis upozorňující na Prvotní hřích:
SICVT IN ADAM MORIUNTUS, TTA ET CHRISTO OMNES VIVIFICABUNTUR.
I. CORINTJ. XV. VERS (z lat. – Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu dojdou
života – 1K 15,22).131 Dva andílci omývají náhrobní desku – jeden otírá houbou reliéf
desky a druhý drží mísu s Kristovou krví.
Těžko stanovit přesný výklad postavy okřídleného kostlivce v plášti s kapucí.
Může připomínat vědomí přítomnosti smrti v každodenním životě jako symbol
„Mementa mori“, ale také může být doplňujícím odkazem k námětu reliéfu (Adam a
Eva) na náhrobní desce, protože drží v pravé hnátě hada, nebo může symbolizovat
přemoženou smrt Kristovou obětí.132 Kostlivec je ve skrčeném podřepu, zády k celé
scéně námětu. S vytočenou lebkou pohlíží na Boha Otce. Tyto dvě postavy tvoří
diagonální systém, který může poukazovat na jasně definované dobro (Bůh Otec) a zlo
(okřídlený kostlivec). Jestliže byl záměr Oderlitzkého vyjádřit tuto myšlenku, pak je
logické, že tyto hraniční symboly postavil proti sobě diagonálně, aby pokryl
kompozičně svůj myšlenkový záměr.
Celý výjev je namalován pouze na pozadí mračného horizontu, čímž je
vzbuzováno dramatické vnímání celé scény Nejsvětější Trojice a zmrtvýchvstání Krista.
Pouze zcela vpravo vystupuje z mračna těžko definovatelná architektura.
Kompozice obrazu má vyjádřenou dvojí diagonalitu. První tvoří postava u
hrobu, andílci omývající náhrobní desku a Kristus na kříži, v pozadí s andělem. Druhou
diagonálu vytváří kostlivec, anděl s kalichem a Bůh Otec. Jestliže se Oderlitzký
kompozičně vyjádřil
131
132

definováním dvojího

úhlopříčného křížení,

pak dosáhl

Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 168.
Viz ROYT (pozn. 78), s. 265.
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harmonizujícího rozložení jednotlivých částí s tím, že vyplnil celý prostor formátu.
Pokud by chtěl dosáhnout dramatického a disharmonického vyznění kompozice, musel
by se opírat pouze o jednu diagonálu.
Jemnost vyjadřuje i definice plastičnosti jednotlivých částí obrazu, které dosáhl
dobře zvládnutým stínováním. Dobře je na obraze zvládnutá i draperie, realisticky
pojatá oblaka a anatomické proporce figur. Snad jen u sedící postavy u hrobu nemá
Ignaz Oderlitzký dokonale zvládnutou souměrnost paží. Pravá ruka není v souladu
s rukou levou. Je nutné zvážit, jak dalece k vyznění obrazu přispěl restaurátorský zásah.
I přes tyto malé pochybnosti můžeme učinit závěr, že se jedná o jeden z nejzdařilejších
obrazů Ignaze Oderlitzkého.

4.5.2

Smrt sv. Josefa

Pravděpodobně 50. léta 18. století, olejová malba na plátně, 250x200 cm, neznačeno,
stav: nerestaurováno.
Obraz Smrt sv. Josefa [75] překvapuje uzavřeností a vyvážeností celé
kompozice. Je namalován do formátu tvarovaného střídáním konvexních a konkávních
linií a připomíná tvar kasulového okna.
U tohoto díla se Oderlitzky přidržuje ustálené ikonografické symboliky. O smrti
sv. Josefa se dovídáme v apokryfním textu „Historie Josefa tesaře“, zemřel
v přítomnosti Krista (na levé straně úmrtního lože) a Panny Marie (na pravé straně
úmrtního lože), ve věku 111 let.133
Postava ležícího sv. Josefa na loži v mírné diagonální pozici dodává obrazu
dynamicky vnímaný prostor. Na obraze je sv. Josef namalován v pololežící pozici
s upřeným pohledem na Krista. Je oděn v dolní části postavy do bílé a dominantní
zlatavé draperie. Pravou ruku má položenou na hrudi a mírně nataženou levou ruku
přidržuje v zápěstí Panna Maria. Ignazi Oderlitzkému se na tomto obraze podařilo
vyjádřit vnímavým způsobem stav člověka, který má již málo sil a loučí se
s pozemským životem. Tyto příznaky vtiskl malíř nejen do pozice těla, ale též do
gestikulace rukou a zejména do psychologického prokreslení pohledu sv. Josefa.
Josef MYSLIVEC, Josef – pracovní texty k bohoslužbě slova – Matka Boží pře Týnem a sv. Havel, 2015,
[online]
133
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Kristus levou paží přidržuje polštář pod hlavou sv. Josefa a pravou ruku má
zdviženou směrem vzhůru k Bohu Otci a Duchu Svatému. Upřeně se dívá na svého
pěstouna. Kristus je oblečen do bílé tuniky a modrého, výrazně rozvlněného pláště.
Vzhledem k tomu, že pravděpodobně smrt sv. Josefa byla před Kristovým ukřižováním,
můžeme usuzovat, že výraz samotného Krista na obraze značí jeho dočasné loučení se
sv. Josefem. Malířské vyjádření Krista v tomto okamžiku také gestikulací ruky
naznačuje sv. Josefu, že stane pro své životní činy na nebeské sféře. Výklad tohoto
závěru opírám o skutečnost, že sv. Josef je v křesťanské církvi chápán jako patron dobré
smrti.
Panna Maria stojí vpravo vedle sv. Josefa. Její oděv se skládá z červené tuniky
s kapucí, kterou má přetaženou na hlavu a černé svrchní draperie. Pohlíží, s mírně
předkloněnou hlavou, na sv. Josefa. Levou rukou přidržuje v zápěstí ruku sv. Josefa a
pravou ruku má přitaženou k prsům. Výraz tváře Panny Marie značí smutek a účast nad
umíráním svého manžela. Tvář je charakterizována mladistvě ve srovnání s Kristem.
S tímto pojetím Panny Marie se v umělecké tvorbě setkáváme velmi často. Snad
nejvýraznějším příkladem je sousoší Pieta od Michelangela Buonarroti, který Ascaniu
Condivimu (Michelangelův životopisec) na dotaz proč je Panna Maria ztvárněna
mladistvá odpověděl; „Ta svěžest a ten květ mládí se u ní uchoval nejen přirozeným
způsobem, ale také možná přispěním božím, aby bylo světu dokázáno trvalé panenství a
čistota Matky. U Syna nebylo toho třeba, spíš naopak, jestliže mělo být ukázáno, že Syn
Boží přijal na sebe lidskou podobu a že podléhal krom hříchu všemu, čemu je vystaven
obyčejný člověk“134
Dalšími prvky kompozice jsou čtyři andělé, z nichž jeden, zcela v popředí, drží
v pravé ruce rozkvetlý květ, který je připomenutím rozkvetlého prutu v okamžiku
zasnoubení sv. Josefa s Pannou Marií. V levé ruce drží anděl tesařský úhelník. Další
nářadí na obraze, které symbolizuje tesařské řemeslo sv. Josefa, je pila a sekera.135
Anděl za Pannou Marií drží přesýpací hodiny symbolizující prchavost času.
Nad skupinou postav kolem umírajícího sv. Josefa je Holubice (symbolika
Ducha Svatého) a zobrazení Boha Otce. Ze zobáku Holubice vychází světelný
rozvětvený paprsek, který míří ke sv. Josefu. Bůh Otec, který na obraze tvoří zakončení
vertikální osy, vztahuje pravou ruku ke sv. Josefu a levou ruku má položenou na hrudi.
134
135

Jose PIJOAN, Dějiny umění 6, Praha 1980, s. 56
Viz HALL (pozn. 76), s. 204, ROYT (pozn. 78), s. 102.
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Jeho soustrastný pohled vyznívá psychologickým zobrazením smutku a překvapením
nad ztrátou adoptivního otce (či pěstouna) jeho syna, Ježíše Krista.
Obraz udivuje vyjádřením kajícnosti, gesty a psychologickým prokreslením
v osobě sv. Josefa a výraz tváře Panny Marie, zobrazující hluboké zamyšlení, dává
tomuto obrazu jednoznačný výraz smutku. I přes dramatický námět vyznívá malba
poklidným, harmonickým působením. K dosažení vnímání hloubky a prostoru použil
Oderlitzký diagonální řešení v postavě ležícího sv. Josefa, doplněné osovým řešením
celé kompozice. Zajímavě působí téměř dokonalé zpracování perspektivy ležící
postavy, kterou divák vnímá z pozice od nohou, což je v celku obtížné řešení, a
v Oderlitzkého tvorbě nebývá samozřejmé. Dá se říct, že toto dílo je v celku, tak i
detailech, uměleckým pokrokem Ignaze Oderlitzkého. Kompoziční vyváženost, kresba i
modelace, kultivovaná barevná skladba, předurčuje možný vývoj umělce v dalším
období.
Výrazná kvalita obrazu vzbuzuje i otázky, které lze odpovědět velmi těžko.
Pokud se zaměříme na výstavbu kompozice, malířské pojetí a kvalitu provedení,
nabudeme dojmu, že některý školený soudobý malíř velmi přispěl Ignazi Oderlitzkému
radou, pomocí apod. Další otázkou, která problematizuje ryze autorský vztah
Oderlitzkého, je posouzení případných inspirativních zdrojů z děl jiných autorů.

4.5.3

Uctívání monstrance

Pravděpodobně kolem roku 1748, olejová malba na plátně, 300x160 cm, neznačeno,
stav: restaurováno, Jiří Látal, 2002 – 2003.
Obrazy Uctívání monstrance a Uctívání kalicha jsou pracemi, které snad
můžeme pravděpodobně zařadit do doby, kdy byly namalovány obrazy pro další dva
oltáře v lodi uničovského farního kostela (oltář Sedmibolestné Panny Marie a oltář
Navštívení Panny Marie), s odvoláním na chronogram, který byl umístěn na oltáři
v severozápadní části lodě.
Obrazy jsou součástí oltáře Nejsvětější Trojice v jihovýchodní části lodě (vpravo
od presbyteria). Ondřej Jakubec zmiňuje, že oba dva obrazy byly pravděpodobně kolem
roku 1780 přemalovány (po požáru kostela, v roce 1779). Autora této přemalby
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zahrnuje do uměleckého okruhu např. Ignaze Raaba, nebo neznámého následovníka
Ignaze Oderlitzkého.136
Časové určení vytvoření původních, tedy ještě nepřemalovaných obrazů,
zahrnuje Ondřej Jakubec mezi léty 1720 – 1730 (údaj odvozuje od pravděpodobného
vzniku oltářních soch)137. Tímto závěrem může být zpochybňováno autorství Ignaze
Oderlitzkého, protože v extrémním výkladu tohoto závěru si lze jen těžko představit, že
už desetiletý Ignaz Oderlitzký dostal tak významnou zakázku.
Kompoziční obsahové zpracování je velmi komplikované a jen těžko se hledá
základní myšlenka těchto děl. Bezpochyby jsou inspirovány devocionálním účinkem,
kterým mají na diváka působit. Domnívám se, že pojmenování těchto dvou obrazů zcela
nevystihuje jejich motiv a je zcela popisné, vyjadřující pouze označení ústředních prvků
obrazů – tedy monstrance a kalicha. Domnívám se, že nad obrazy je nutné se zamyslet
z pohledu myšlenkového poselství obrazů ve významu eucharistie jako svátosti oltářní.
Je zcela nutné do širšího vnímání zahrnout i sedm křesťanských svátostí, které právě
v protireformačním umění dosáhlo vrcholu, jako odezva na protestantství, jež popíralo
svatou platnost pokání a jež se doktrinálně rozešlo s katolickou církví v interpretaci
eucharistie.138 Zvláště z pohledu protireformačního úsilí je myšlenkové poselství
oltářních obrazů velmi důležité, proto snad mohou být oba obrazy definovány také jako
Oslava eucharistie, tedy Oslava svátosti oltářní ve spojení s vyjádřením mariánské
úcty, kterou katolická církev také považuje za významný střed konfese.
Kompozice obrazu Uctívání monstrance [76] je rozdělena do tří pásů, jejímž
centrálním bodem je zobrazení monstrance, nesené na oblaku, za níž vycházejí paprsky.
Ondřej Jakubec uvádí, že v centru monstrance je symbolika kříže, na kterém leží
beránek, jako symbol Kristovy oběti.139 Společně s Kristem na kříži (nalevo od
monstrance) s titulem INRI, s Pannou Marií na straně pravé, Bohem Otcem a holubicí,
symbolizující Ducha Svatého, nad monstrancí tvoří hieraticky nejvýznamnější část
kompozice.
V prvním kompozičním pásu Bůh Otec sedí na Nebeské sféře, levým loktem
opřeným o kouli, v téže ruce drží hůlku, symbolizující žezlo. Oděný do modré tuniky,

136

Viz JAKUBEC (pozn. 36), s. 19.
Ibidem, s. 17.
138
Viz HALL (pozn. 76), s. 400.
139
Viz JAKUBEC (pozn. 36), s. 17. Zde se mohu jen odvolat na závěr Ondřeje Jakubce, protože všechny
technické prostředky k objektivnímu zkoumání předmětného obrazu in situ mi to neumožnily.
137
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přes kterou má přehozenou další drapérii. Před Bohem Otcem je bílá Holubice
v ozářené auře symbolizující Ducha Svatého. Kristus na kříži je oděn pouze do bederní
roušky, která je dramaticky rozevlátá, krev z Kristova boku prýští tenkým pramínkem
do monstrance. Kristus s křížem je nesen také na oblaku. Panna Marie klečí na oblaku a
je oděna do bílé tuniky, přes kterou má přehozenou modrou drapérii, z jejího ňadra
(neodhaleného) prýští do monstrance mateřské mléko. Symbolicky tak stéká Kristova
krev a mateřské mléko Panny Marie do symbolického středu eucharistie. Samotná
monstrance je obklopena svatozáří a z jejího centra vychází paprsky.
Malířské zpracování této části obrazu postrádá jednotný umělecký vyjadřovací
jazyk. Na jedné straně je Kristus namalován se zvýrazněným kontrastem světla a stínu.
Snad se jednalo o snahu malíře pojmout tuto část malby s temnosvitným podáním.
Naopak malířské pojetí Panny Marie a Boha Otce je vyjádřeno v tradici rokokové
malby. Draperie podtrhuje dynamickou myšlenku, jinak celek této části působí střídmě,
tiše a rozjímavě. Podrobným srovnáním jednotlivých postav můžeme dojít k závěru, že
Oderlitzký poskládal tuto část kompozice ze solitérně zpracovaných částí, které
následně propojil vzájemným interaktivním přístupem. Tato interakce se na obraze
projevuje drobnými gesty (zavřené oči Boha Otce vyjadřující myšlenkové propojení,
také pramínky Kristovy krve a mléka Panny Marie). Kresebné zpracování postavy
klečící Panny Marie má nedostatky ve správném vyjádření figury. Důsledkem je
nepřirozeně dlouhá část partie její levé nohy (od kyčelního kloubu ke kolenu), což má
za následek nepoměr délky trupu ve vztahu ke končetinám. Nesouměrnost můžeme
vidět i v porovnání velikosti jednotlivých postav. Z myšlenky kompozice vyplývá, že
postavy Krista a Panny Marie by měly být velikostně shodné. Ovšem tak jak je
provedena malba, působí postava Krista na kříži oproti Panně Marii nepřirozeně
subtilně. Toto je další podpoření mého názoru, že Oderlitzký jednotlivé postavy řešil
samostatně a následně z nich vytvořil jeden kompoziční celek. Druhý pás tvoří třináct
postav andělů a světců, někteří z nich ve zbožné úctě hledí k monstranci. Této skupině
dominuje sv. Jan Nepomucký, oděný do kněžské rochety a se smeknutým biretem. Sv.
Jan Nepomucký zemřel během sporu krále Václava IV. s arcibiskupem Janem
z Jenštejna o obsazení opatského úřadu kladrubského kláštera. Legenda však také říká,
že byl umučen, protože nechtěl králi vyzradit zpovědní tajemství královny140. Za sv.
Janem Nepomuckým je postava oděna do kněžské sutany. Domnívám se, že se jedná o
140

Viz ATTWATER (pozn. 118), s. 200
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připomínku dalšího světce Jana Sarkandera, který zemřel ve vězení na následky mučení,
protože nechtěl vyzradit zpovědní tajemství Ladislava z Lobkovic v době stavovského
povstání.141
Vysvětlení, proč jsou tyto dvě postavy namalovány společně, je zřejmé. Jsou to
osobnosti – mučedníci, které se zapsaly do dějin křesťanství mučednickou smrtí ze
stejného důvodu, a to za odmítnutí prozrazení zpovědního tajemství. Jan Nepomucký
v době vlády krále Václava IV. a Jan Sarkander v roce 1620 v době bojů protireformace
a reformace. Dalším důvodem zobrazení Jana Sarkandera na obraze může být úzký
vztah tohoto světce, který byl prohlášen za blahoslaveného v roce 1859 a za svatého
v roce 1995, k Moravě. Posledním kněžským působištěm tohoto světce byl Holešov,
kde byl farářem, a jeho ostatky jsou uloženy v katedrále sv. Václava v Olomouci.
V Olomouci má vystavěnu i samostatnou kapli, která stojí na místě, kde byl vězněn a
mučen, nedaleko chrámu Panny Marie Sněžné.142 Dalším možným impulzem ztvárnění
Jana Sarkandera na obraze může být připomenutí jeho zásluhy za zachování katolického
vyznání v Uničově v době, kdy působil v tomto městě jako místofarář (1609).
Postavy v druhém pásu lze těžko identifikovat, protože na obraze není dostatek
atributů, které by mohly pomoci tyto postavy pojmenovat. Postavy, které lze určit, jsou
Mikuláš z Myry (Bari) s atributem tří koulí na knize, která leží u jeho nohou, sv.
Apollónia, která drží kleště, kterými ji byly vytrženy zuby před upálením na hranici, sv.
Augustin s planoucím srdcem v ruce, za nimi v poslední řadě je sv. Ondřej opírající se o
kříž ve tvaru X a sv. Josef s rozkvetlým prutem.143 Celou skupinu dotváří soubor dalších
svatých, které nelze pojmenovat. Zcela vlevo uzavírá skupinu archanděl Rafael
s poutnickou holí, opřenou o rameno, a archanděl Gabriel s rozkvetlou lilií. Tyto
postavy současně tvoří spojnici s třetím pásem obrazové kompozice.
Ignaz Oderlitzky pro tuto část obrazu použil k vyjádření prostoru druhého pásu
rozdílné malířské pojetí. Postavy v předních liniích jsou namalovány se snahou o
konkrétnější vyjádření figury, vyšší úrovní zpracování detailu, například krajkový
ornament rochety sv. Jana Nepomuckého. Postavy tvořící pomyslný horizont této části
obrazu jsou namalovány v málo konkrétním a mlhavém uměleckém vyjádření. I zde se
projevuje neschopnost definovat velikost postav v logickém řazení v prostoru. Postava
archanděla Rafaela je vyjádřena až přespříliš dominantně.
141

Viz HALL (pozn. 76), s. 190–191.
Ibidem, s. 190–191.
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Viz JAKUBEC (pozn. 36), s. 19
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Třetí pás je kompozičně svázán s druhý pásem na levé straně a je snad
zobrazením výjevu ze Zjevení (Zj 20,13 – 14): „Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její
říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt a její říše byly
uvrženy do hořícího jezera.“144 Ústřední postavou této části scény je archanděl Michael,
v pokleku na pravé noze, s přilbicí na hlavě a taseným plamenným mečem v pravé ruce.
Levá ruka drží váhy na vážení duší. Po pravé straně archanděla stojí anděl, který podává
pomocnou ruku vzkříšeným mrtvým, kteří se vynořují z praskliny v zemi, z níž
současně vychází plameny. Tento aspekt může znamenat zobrazení sv. Michaela, jak
brání zatracencům, kteří se snaží uniknout trestu. Tato část obrazu je nejdramatičtějším
úsekem celkové výpovědi kompozice. Když spojíme všechny tři části do postupného
myšlenkového závěru, můžeme přečíst sdělení, které je určeno věřícímu divákovi, a to,
že jen pokorou a vírou obstojí u Posledního soudu a stane se součástí nebeské sféry.
Syntéza různých poloh staví myšlenkové vyjádření obrazu do symbolické
polohy. Může jít opravdu o Uctívání monstrance, může jít o vyjádření eucharistie (ve
spojení s dalším obrazem doplňujícím boční oltář společně s obrazem Uctívání
monstrance), koneckonců může jít o cokoliv z křesťanské výpovědi. K obsahovému
významu tohoto obrazu se vyslovili i Tomáš Malý a Pavel Suchánek: “Jedním ze
zajímavých příkladů je v této souvislosti uničovský oltářní obraz s tematikou
eucharistické úcty a Nejsvětější Trojice, který spojuje všechny uvedené motivy v jeden
celek: Symbol svátosti oltářní jako ústřední bod výjevu je doprovozen vyobrazením sv.
Trojice včetně Krista jako trpitele, dále postavami Panny Marie a vybraných svatých
přímluvců a nakonec i figurou archanděla Michaela a plamenným mečem a váhami
coby iluzí na poslední soud“.145
Malířské zpracování svědčí o tom, že se jedná pravděpodobně o dílo z raného
období malířovy tvorby. Už absence výstavby pevné kompozice, její nevyváženost, nám
může říct, že přístup k této práci byl ze strany umělce spíše intuitivní než koncepční.
Není nezajímavé, že Oderlitzký ve zpracování námětu vycházel od velmi
dramatických scén (plameny vydávající mrtvé) až ke klidnému uctívání svátosti oltářní.
Zpracování figurativních motivů také nedosvědčuje vyzrálého malíře. Barevná
kompozice a práce s vyjádřením hmoty a prostoru v některých místech představuje spíš
bezradnost.
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 245.
Tomáš MALÝ – Pavel SUCHÁNEK, Mezi realitou a symbolem. K historické interpretaci (barokního)
ztvárnění očistce, Brno 2010, s. 60.
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145
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4.5.4.

Uctívání kalicha

Pravděpodobně kolem roku 1748, olejová malba na plátně, 167x94 cm. neznačeno, stav:
restaurováno, Jiří Látal, 2002 – 2003.
Obraz nazývaný Uctívání kalicha [77] je umístěn v nástavci oltáře Nejsvětější
Trojice v jihovýchodní části lodi uničovského kostela. Ondřej Jakubec v publikaci
věnované oltáři Nejsvětější Trojice neuvádí, ale ani nepopírá autorství Ignaze
Oderlitzkého obou obrazů (popisky obrazových příloh uvádí pouze „Moravský
malíř“)146. Ústředním motivem je ozářený kalich, na který ve středové ose navazuje
postava Krista. Domnívám se, že tento obraz představuje doplněk k zobrazení
eucharistie, které je stěžejním tématem hlavního obrazu tohoto oltáře. Námět obrazu
vychází z motivu kalicha, který je tradičně zobrazován jako stříbrná nebo zlatá nádoba
s posvěceným vínem při slavení eucharistie147 s podporou devocionálního zobrazení
mučednické smrti Krista. Téma kalicha vychází z Poslední večeře zaznamenané v
evangelijních textech Nového Zákona (Mt 26,26 – 29, Mk 14,22 – 25, L 22,14 - 20).148
Do celého rámce kompozice je zahrnuta skupina andělů, kteří nesou různé
atributy – nástroje Kristova umučení, vztahující se k evangelijním zvěstem o životě
Krista. Napravo od kalicha nesou dva andělé atributy – důtky a sloup s provazy,
symbolizující bičování Krista, kterého dal zbičovat Pilát před ukřižováním.149 Sloup
symbolizuje kůl, ke kterému byl Kristus přivázán, a důtky odkazují na nástroj
mučednického aktu. Anděl s důtkami ještě nese kopí, kterým Longinus probodl Kristovi
bok, a hůl s houbou, ze které dal Stefaton napít Kristovi octa. Anděl nalevo od kalicha
nese trnovou korunu. Tyto předměty charakterizují nástroje umučení Krista (arma
Christi), které se často objevují v křesťanském uměleckém ztvárnění a charakterizují
jednotlivé úseky Kristova mučení.
Andělé nalevo za Kristem nesou kříž, jež je symbolem Kristovy mučednické
smrti. Vedle kalicha je významnou součástí kompozice postava Krista před hrobem,
kterého podpírá anděl, ztvárněný jako dospělý serafín (oděný do červeného šatu).

146

Viz JAKUBEC (pozn. 36), s. 18–19
Viz HALL (pozn. 76), s. 210.
148
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, Mt s. 37, Mk s. 56, L s. 86.
149
Viz ROYT (pozn. 78), s. 51.
147
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Kristus je zobrazen v pozici zbědovaného člověka s mírně rozpaženýma rukama, který
právě vytrpěl mučení. Kromě anděla podpírajícího Krista tento motiv doplňuje další
putti, který podpírá Kristovu pravou ruku.
Samotný Kristus je oděn do namodralé tuniky sahající až k zemi, utrpení je
znázorněno jeho pohledem k serafovi. Dramatický účinek podporuje oblačné prostředí,
ve kterém se scéna odehrává. Je nutné podotknout, že tematicky tento obraz doplňuje
ještě jedno dílo, které je součástí mobiliáře farního kostela v Uničově, a to obraz
Veroničina rouška, jež je také zahrnuta do ikonografické symboliky nástrojů Kristova
umučení.
Pokud se zaměříme na malbu z hlediska výstavby kompozice a malířského
zpracování, můžeme tento obraz zhodnotit stejně jako obraz Uctívání monstrance.
Zvláště malířské ztvárnění postavy Krista, která je trochu nelogicky, ve vztahu
k ostatním částem obrazu, namalovaná z podhledu. Tento prvek dosvědčuje sice citový
přístup Oderlitzkého k danému námětu, ovšem také dokazuje nedostatek znalostí
výstavby kompozice malířského díla.
Malíř se zde zaměřil na řešení kompozice do středové vertikální osy, kterou
prochází hlavní motivy, a to kalich v horní partii a Kristus v dolní partii, a tím sjednotil
roztříštěnost zobrazení jednotlivých atributů na obraze, která vyplývá z křížové definice
diagonál, vycházejících nalevo z kříže, a anděla podpírajícího Krista a napravo ze
sloupu a puttiho přidržujícího pravou ruku Krista.
Rozdrobenost celkové koncepce také prokazuje nejednotné malířské vyjádření
jednotlivých figurálních motivů. Každá postava je vyjádřena s náznakem kontrastu
osvětlených a stínových částí těla s tím, že celkové vyznění obrazu nemá vymezený
jednotný směr, odkud přichází světlo. Také zpracování draperií nese všechny prvky
Oderlitzkého přístupu, projevující se dominantní rozevlátostí a těžkou sochařsky
vyjádřenou charakteristikou.
Lze předpokládat, že obraz byl přemalován v roce 1780, tak jako obraz
Uctívání monstrance, z důvodu velkého poškození při požáru v roce 1779. Dnešní stav
je z hlediska barevné kompozice a kresebného podání zcela jednotný s hlavním oltářním
obrazem. Celý boční oltář Nejsvětější Trojice, včetně obrazů Uctívání monstrance a
Uctívání kalicha, byl v letech 2002 – 2003 restaurován.150
Jiří LÁTAL, Restaurátorská zpráva k oltářním obrazům a zlacenému rámu z oltáře Nejsvětější trojice
z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově, Litomyšl 2003.
150
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Navštívení Panny Marie

4.5.5

Pravděpodobně kolem roku 1748, olejová malba na plátně, 120x70 cm, neznačeno, stav:
nerestaurováno.
Součásti souboru obrazů, namalovaného pro uničovský farní kostel, je obraz z
nástavce bočního oltáře Navštívení Panny Marie, severovýchodní část lodě, Navštívení
Panny Marie [78]. S tímto námětem se Oderlitzky vypořádal i na fresce v klenbě lodi
kostela Narození Panny Marie v Novém Malíně a na oltářním obraze kaple Navštívení
Panny Marie v Hynčicích nad Moravou. Ve všech případech se zaměřil na zobrazení
okamžiku, kdy sv. Alžběta se vítá s Pannou Marií, v pozadí se vítají sv. Zachariáš se sv.
Josefem. Uničovský obraz nezahrnuje, na rozdíl od novomalínské fresky, tak rozsáhlé
zpracování prostředí, do kterého je tato část evangelijního příběhu zasazena. Naopak
zájem malíře se zaměřuje ve zpracování kompozice na postavy sv. Alžběty a Panny
Marie.
Charakter psychologického účinku aktu vítání nám ukazuje setkání blízkých
přátel, aniž by se projevoval hieratický vztah postav. Standardní přístup k řešení
kompozice jakéhokoli námětu u Oderlitzkého je vždy doplněno odkazem na sakrální
tématiku. U tohoto obrazu není žádný atribut či jiný odkaz na biblické nebo jiné
náboženské téma, mimo téměř nerozpoznatelných, slabou linkou namalovaných
svatozáří. Samotný obraz tak vyznívá profánním uměleckým podáním.
Obvyklejší zpracování tohoto námětu představovalo Alžbětin vztah k Panně
Marii s výraznými prvky oddanosti, protože více a popisněji vycházel z evangelia sv.
Lukáše, kde se praví: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla.
Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána“ (L1,42).151
Ovšem tak jako na jiných obrazech a freskách se nevypořádal dostatečně
s přirozeným vnímáním a zachycením vzájemného kontaktu postav. Sv. Alžběta je
znázorněna s přímým pohledem na Pannu Marii, kdežto Panna Marie má upřený pohled
mimo osu směřující ke sv. Alžbětě. Tento problém se nevyskytuje v případě postav sv.
Zachariáše a sv. Josefa, kteří jsou charakterizováni ve vřelém objetí. Tak jako na
hynčickém obraze jsou Panna Maria a sv. Alžběta oblečeny do tuniky a svrchní draperie
s tím, že barevné pojetí jejich oblečení je prostřídáno. Panna Maria má červenou tuniku
151

Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 60.
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a modrou draperii a sv. Alžběta má modrou tuniku a červenou draperii. Panna Maria má
na hlavě klobouk a sv. Alžběta uvázaný turban. Podrobnější charakteristika se týká
vyjádření těhotenského břicha u Panny Marie. U sv. Alžběty nelze definovat těhotenský
stav, z kterého se narodí, podle biblické legendy, sv. Jan Křtitel. Ovšem gesto pravé
ruky Panny Marie může kromě významu vzájemného podání rukou k uvítání také
naznačovat pohlazení Alžbětina břicha.
Zdá se, že tento obraz pochází z pozdější doby umělcovy tvorby než ostatní
původní obrazy farního kostela. Dokládá to zjemnění malířského projevu a větší důraz
na detail. Zejména se to týká opět zpracování drapérie, která dodává výjevu určitou
míru dynamiky, ovšem se zachováním dostatečné míry harmonie podtrhující zobrazený
příběh.
Sedmibolestná Panna Maria

4.5.6

Pravděpodobně kolem roku 1748, olejová malba na plátně, 167x94 cm, neznačeno, stav:
nerestaurováno.
Obrazy Sedmibolestná Panna Maria a Veroničina rouška nevznikly ve stejném
období jako předešlé obrazy, tyto obrazy jsou datovány chronogramem do roku 1748.152
Obrazy jsou součástí bočního oltáře Sedmibolestné Panny Marie. Základem obrazu
Sedmibolestná Panna Marie [79] je devocionálně pojatý výjev s charakteristickými
atributy sedmi mečů, které probodávají prsa Panny Marie, přičemž každý meč
symbolizuje jednu bolest. Podle Simeonova proroctví jedna z bolestí Hledání
dvanáctiletého Krista v jeruzalémském chrámu říká, že Simeon Panně Marii
předpověděl, že skrze toto dítě: „Hle on jest dán... jako znamení, kterému se budou
vzpírat - i tvou vlastní duší pronikne meč“.153 Mezi Sedm bolestí Panny Marie
křesťanská věrouka v rámci rozšiřování mariánského kultu (přelom 12. a 13. století)
zahrnuje: Obřezání Krista, Útěk do Egypta, Hledání dvanáctiletého Ježíše v chrámu,
Zajetí Krista a nesení kříže, Ukřižování Krista, Snímání z kříže, Ukládání Krista do
hrobu.154 Téma oltářního obrazu se odráží z tématu Bolestné Panny Marie (B. V. Mariae
Dolorosae), jenž v mariánském kultu oslavoval postavení Boží Matky, jejíž syn byl
152

Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 111.
Viz HALL (pozn. 76), s. 324.
154
Viz ROYT (pozn. 78), s. 211.
153
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ukřižován. Rozšířením liturgie mariánského kultu na Sedmibolestnou Pannu Marii
(Septem Dolorum B. V. Mariae), tak započalo uctívání Panny Marie s bolestnými
okamžiky, které prožívá ve spojení se synem Ježíšem Kristem155. Na obraze je Panna
Marie oblečena do červených šatů, přes které má přehozený tmavě modrý plášť
splývající až k zemi. Barvy poukazují na povznesení Panny Marie jako nebeské
královny, snad proto malíř použil symbolické barvy (červená a modrá), vyjadřující
panovnickou světskou moc. Takto malíř symbolicky poukázal na aspekt vyjadřující
lidskou a pozemskou podstatu (červená barva šatů), kterou zahaluje nebeská modř
(modrá barva pláště). Draperie oblečení Panny Marie na obraze má jemné zpracování
stínu, které dokonale podporuje myšlenku kompozice. Ruce má volně spuštěné a
sepnuté. Smutek z bolestí, které ji potkaly, je vyjádřen mírnou úklonou hlavy k levému
rameni a sepjaté, svěšené ruce vyjadřují odevzdanost osudu. Portrétní část, jemnost
rukou a drapérie na obraze nemá charakteristické zpracování pro Oderlitzkého tvorbu.
Například tvář Panny Marie je namalována s výrazem spanilosti bez typického
dominantního výrazu očí a vyjadřuje tak její panenskou čistotu.
Symbolicky sedm bolestí charakterizuje sedm mečů (tři na levé straně a čtyři na
straně pravé), které míří svým hrotem na hruď Panny Marie. Oderlitzky na tomto obraze
dokonale využil účinku kontrastu. Celý námět je „utopen do tmavých barev“ (pozadí a
plášť, přehozený přes ramena) a v takto malovaném pozadí vytvořil Pannu Marii, jejíž
tunika je namalována ve světlejších barvách, stejně jako pleť a sedm mečů, tyto části
obrazu doslova vystupují a září. Tento kontrast velmi dopomohl k vytvoření
dramatického účinku, spirituálnímu vnímáni devocionálního námětu a zdůraznění
mariánské úcty.
Obraz Sedmibolestná Panna Maria vyvolává spoustu otázek. První otázkou je;
„Kde se Ignaz Oderlitzký inspiroval v řešení kompozice obrazu“? Zde můžeme
předpokládat, že prvopočátek takto zpracovaného námětu najdeme už u obrazu
vlámského malíře Petera Paula Rubense, Kristus na kříži mezi dvěma zloději [108],
který Rubens namaloval roku 1620156. Na obraze vpravo dole je namalována Panna
Maria vedle sv. Jana Evangelisty v shodné pozici a zpracování jako na Oderlitzkého
obraze. Lze jen těžko myslet, že Oderlitzký byl během svého života v Nizozemsku, či

Jiří MIKULEC, Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha 2013, s. 60
Milan TOGNER, Malířství 17. století na Moravě, Olomouc 2010, s. 158. Autor uvádí název obrazu
Rána kopí
155
156
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belgických Antverpách (dnes je obraz umístěn v Královském muzeum výtvarných
umění v Antverpách) a tam získal inspiraci pro své dílo.
Milan Togner dále uvádí, že Rubensův obraz zpracoval do grafického tisku
Boetius Bolswert157. Rytina byla zhotovena pod názvem Iesus Crucifixus v roce 1631
[109]. Pokud vezmeme v úvahu, že Oderlitzkého obraz byl zhotoven až v roce 1748158,
musíme vzít na zřetel další shodné práce, které byly namalovány krnovským malířem
Heinrichem Täuberem, u kterých se právě mohl inspirovat grafickým listem Boetia
Bolswerta.
Täuber pro poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení Svatého kříže
na Cvilíně u Krnova namaloval dva obrazy Sedmibolestné Panny Marie, jejichž
kompoziční řešení je také shodné s Rubensovými a Bolswertovými pracemi. První
obraz pro poutní kostel byl namalován kolem roku 1684 a druhý obraz kolem roku
1694. První obraz Heinrich Täuber, umístěný na zadní straně oltáře, namaloval
v časech, kdy měl vážně nemocnou dceru, a proto snad vtiskl do tváře Panny Marie
prosebný výraz s pohledem k nebi, na druhém obraze vyjádřil odevzdanost Bohu a
vděčnost za uzdravení159.
Vedle dvou obrazů vytvořil Heinrich Täuber ještě třetí obraz Sedmibolestné
Panny Marie [110], který je dnes vystaven v Městském muzeu v Krnově. Tento obraz se
nejvíce přibližuje k pojetí obrazu Ignaze Oderlitzkého s tím, že Täuberův obraz má
namalován pouze jeden meč. Domnívám se, že právě tento obraz byl inspirativním
zdrojem pro obraz Sedmibolestná Panna Maria pro farní kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Uničově.
Při vzájemném srovnání Täubrových a Odrlitzkého obrazů nás může napadnout
druhá otázka; Je autorem uničovského obrazu opravdu Ignaz Oderlitzký? Porovnal jsem
vzájemně některé detaily malířského zpracování a malířského projevu u obou autorů.
To mě přivádí k názoru, že obraz Sedmibolestná Panna Maria ve farním kostele
v Uničově nemusí nutně být malbou Ignaze Oderlitzkého. Totiž k potvrzení autorství
nemusí postačovat již výše zmiňovaný chronogram. Případná námitka, že Heinrich
Täuber umírá v roce 1738 a uničovský obraz vznikl podle chronogramu v roce 1748,
nemusí nutně potvrzovat Oderlitzkého autorství. Rozdílnost malířského projevu
uničovského obrazu a ostatních prací Ignáce Oderlitzkého spočívá hlavně v jemnosti
157

Ibidem, s. 158
Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 111.
159
Sedmibolestná Panna Maria – Heinrich Täuber - druhý obraz [on line]
158
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kresebné stránky obrazu a v jemnosti vyjádření hmoty pomocí až subtilního stínování.
Malířské pojetí drapérie, kterou Oderlitzky standardně zpracovával na jiných dílech
sošným a dynamickým způsobem také neodpovídá zmíněnému obrazu. Nakonec, malba
portrétní části obrazu má daleko důslednější psychologické a decentní prokreslení, než
jaké u Oderlitzkého známe.
Ve srovnání některých detailů obrazu Heinricha Täubera a obrazu Ignaze
Oderlitzkého můžeme vidět, že není mezi nimi žádný podstatný rozdíl, což může
znamenat, že obraz Sedmibolestná Panna Maria v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Uničově je dílem jiného autora (snad samotného Heinricha Täubera) nebo jiného
kvalitního kopisty Täuberovy práce. K potvrzení jakéhokoli závěru bude nutné další a
hlubší studium komparace Oderlitzkého tvorby s jinými díly.
Srovnání některých detailů obrazu Sedmibolestná Panna Maria v díle Heinricha
Täubera a díle Ignaze Oderlitzkého:
HEINRICH TÄUBER

IGNAZ ODERLITZKY
Portrétní část obrazu:

Motiv sepjatých rukou:
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Draperie:

Veroničina rouška

4.5.7.

Pravděpodobně kolem roku 1748, olejová malba na plátně, 120x80 cm, neznačeno, stav:
nerestaurováno
Obraz Veroničina rouška [80] je námětem legendy a je součástí Křížové cesty.
Ve výtvarném umění bývá znázorněn tento námět jako šesté zastavení ze čtrnácti
zastavení na Křížové cestě. Podle legendy Kristovi, který klesl pod křížem, otřela sv.
Veronika zakrvácenou tvář do roušky, na kterou se otiskla Kristova tvář s trnovou
korunou na hlavě.160 Se skutečnou podobou Krista to křesťané neměli jednoduché. Její
popis se objevoval pouze v apokryfních textech, jako například v dopise Lucia Lentuli
z Jeruzaléma, který uvedl římský dějepisec ze 4. století, Eutropius: „Jeho obličej je
velmi vznešený a plný významu. Kdo jej spatří, musí jej milovat, ale zároveň se ho i bát.
Vlasy má temné, dlouhé a na ramena splývající, se zakroucenými, dozlatova
zabarvenými kadeřemi, na vrchu hlavy po způsobu Nazaretských rozdělené. Čelo má
hladké a čisté, obličej bez vrásků, plný a prostý všech poskvrn. Bradu má mužským
krátkým vousem pravidelně rostlou. Vous je uprostřed rozdělen. Oči Krista jsou barvy
železité a pohled má zmužilý. Když trestá, je přísný, při napomínání je však příjemný a
laskavý. Vystupuje s obzvláštní vážností a nikdo ho neviděl, aby se smál, zato pláče
velice často. Jeho postava je rovná, ruce a ramena příjemné. Ve svém jednání je vážný,
přitom vždy skromný a stydlivý. Je to muž velmi vznešený a zvláštní mezi lidskými
syny“.161 Veroničina rouška dle ikonografie ovšem spadá do okruhu Kristových
podobizen označených jako „veraikona“, tedy pravá nebo skutečná ikona (vera icona),
která nevznikla rukou. Vznikla otiskem skutečné Kristovy tváře. Vedle Veroničiny
roušky můžeme jmenovat i tzv. Turínské plátno (otisk Kristova těla do plátna, kterým
160
161

Viz ROYT (pozn. 78), s. 254.
Ibidem, s. 302.
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byl zabalen před uložením do hrobu) a tzv. Roušku z Manoppella (otisk tváře po
Zmrtvýchvstání Krista).
Námětem Veroničina rouška se inspirovala celá řada významných malířů,
například Andrea Mantegna, Hans Memling, Jan van Eyck, Francisco Zurbarán.
Ikonografický ustálený systém do začátku 17. století zachytil portrét Krista (kopii
roušky) s otevřenýma očima, s vlasy, vousy, výrazným nosem, zakrytýma ušima a šíjí.
Někdy v období kolem roku 1620 byla skutečná Veroničina rouška z chrámu sv. Petra
v Římě ukradena a nahrazena rouškou s tváří mrtvého Krista (tedy se zavřenýma
očima). Toto údajně vedlo ke změně křesťanské ikonografie a zobrazování tváře Krista
se začíná malovat se zavřenýma očima.162
Na obraze ve farním kostele roušku (sudarium – potní šátek) přidržuje anděl za
horní cípy a druhý anděl po pravé straně roušky hledí na obraz Krista. Toto zobrazení
Kristovy tváře je namalováno jako kopie Veroničiny roušky, tedy vyobrazení
nestvořené rukama, tedy „vera icona“, pravý obraz. V pojetí námětu se Ignaz Oderlitzký
drží původní tradice zobrazování Kristovy tváře s otevřenýma očima, bez malířského
vyjádření krku a s dlouhými vlasy, zahalující uši. Ovšem nelogicky zaznamenává
portrét z poloprofilu. Domnívám se, že si Oderlitzký neuvědomoval, že otisk tváře do
plátna nelze ve skutečnosti zaznamenat z poloprofilu.
Namalování Kristova portrétu s trnovou korunou je vlastní uměleckou invencí
Oderlitzkého, je nutné ovšem podotknout, že tento typ malby nebyl do 18. století
neobvyklý. Lze se domnívat, že na originální Veroničině roušce (pokud skutečně
existovala) byl pravděpodobně portrét bez trnové koruny. K tomuto závěru mě vede
skutečnost, že Giacomo Grimaldi (papežský archivář a notář) na titulní stránce
Opusculum de Sacrofancto. Veronicae Sudario, nakreslil kopii sudaria s portrétem
Krista bez trnové koruny. Grimaldi pro papeže vytvořil v letech 1618 a 1620 jakýsi
inventární seznam všech pokladů v chrámu sv. Petra v Římě, což je poslední poznámka
o autentické Veroničině roušce. Následně na kopii Opuscula… z roku 1635, jej již
namalován jiný portrét Krista163.
Domnívám se, že pro vyjádření podoby samotného Krista na otisku roušky se
snažil Oderlitzky najít psychologické prokreslení portrétu, které ukazuje právě na
přísnost trestajícího Krista, a naopak na laskavost, když kárá. Dokládá to snaha o
162
163

Mieczyslaw PIOTROWSKI, Historie roušky z Manoppella, Praha 2007, s. 12–15
Ibidem, s. 12 - 15
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detailní zpracování portrétní části. Obraz postrádá kultivovanost rozvržení kompozice,
jakou můžeme vidět na hlavním obraze tohoto oltáře (Sedmibolestná Panna Maria).
Tak jako obraz Sedmibolestná Panna Marie i tento je namalován s prvky temnosvitného
podání, ovšem není zde tak dominantní vyjádření kontrastu světla a tmavě pojatých
částí obrazu.

88

______________________________________________________________________

4.6

Kostel Narození Panny Marie v Novém Malíně
Obec Nový Malín, do roku 1947 užívaný název Frankštát, je poprvé

zaznamenána v písemných pramenech roku 1350. Během historie obce byla obec
zapsána držiteli hradu Rabštejna, rytíři Pročkovi z Bouzova. Rokem 1496 byla obec
v držení bludovského panství pánů ze Žerotína a v roce 1569 byla majetkem města
Šumperka.164 Po roce 1848 se stal Frankštát součástí politického a soudního okresu
Šumperk. Lze dokladovat, že v obci byla jistě v 16. století fara, která během třicetileté
války zanikla, od roku 1728 zde působil kněz – expozita. V roce 1784 byla v obci
farnost obnovena jako kuracie (správa) a roku 1843 zde byla ustavena opět farnost.165
Kostel Narození Panny Marie [17] byl postaven ve dvacátých letech 18. století,
asi na původním místě středověké sakrální stavby, ze které byla zachována věž,
postavená mezi léty 1588 – 1590, o čemž vypovídají dvě mramorové desky s pamětními
nápisy (na jedné z nich je uvedeno „A. D. 1588 ist der Anfang dieses Turm“). Kostel je
jednolodní s presbyteriem, k jižní zdi přiléhá čtyřboká sakristie. Na západní straně
stavby je vystavěna hranolovitá věž, ve které se nachází hlavní vchod, do kostela vedou
dva vedlejší portály v bočních zdích. Interiér kostela je zaklenut stlačenou valenou
klenbou s výsečemi mezi pasy a lunetovým závěrem. Klenba je opatřena štukovou
výzdobou, která tvoří zrcadla orámované štukovou lištou, jež určují plochu pro
freskovou výzdobu. Kromě Ignaze Oderlitzkého se na vnitřní výzdobě podíleli malíř
Josef Stern (oltářní obraz Narození Panny Marie), malíř Karl Brachtel166 (obraz sv.
Rodina na vedlejším oltáři), malíř Heinrich Wehner (obrazový soubor křížové cesty).167
Náměty freskové výzdoby jsou zcela v kontextu zasvěcení kostela a jsou koncipovány
do tří uzavřených celků. Na klenbě novomalínského kostela jsou namalovány v barokně
tvarovaných zrcadlech výjevy - Nanebevzetí Panny Marie, Navštívení Panny Marie a
Zasnoubení Panny Marie. Bohužel současný stav fresek není v takovém stavu, aby
vynikla výrazná prosvětlenost barevného pojetí příznačná pro Ignaze Oderlitzkého.
Domnívám se, že na tomto stavu fresek se podepsala přemalba a jejich stáří bez
Viz SAMEK 2 (pozn. 33), s. 722. Za účast ve stavovském povstání přišlo město Šumperk o svá
privilegia, a tak za pobělohorských konfiskací připadlo společně s Frankštátem do rukou Karla
z Lichtenštejna.
165
Viz MELZER – SCHULZ (pozn. 31), s. 372–373.
166
Zdeněk FILIP, Biografický slovník okresu Šumperk, Šumperk 2001, s. 10. Karl Brachtel, * 28. 2. 1860
Šumperk, + 29. 3. 1945 Šumperk. Středoškolský profesor, malíř, do roku 1904 působil ve Vídni, potom
jako učitel kreslení ve Varnsdorfu, od 20. let žil, tvořil a často vystavoval v Šumperku.
167
Viz SAMEK 2 (pozn. 33), s. 722–723.
164
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zásadních restaurátorských zásahů, což způsobuje jejich nečitelnost. (fresky byly
pravděpodobně vytvořeny ve 40. letech 18. století).168 Malby byly v roce 1915
přemalovány šumperským malířem (dekoratérem) J. Kunschnerem.169 Jednoznačné
přiřčení autorství nástěnných maleb Ignazi Oderlitzkému není dostatečně potvrzeno,
zejména proto, že malíř své práce signoval velmi ojediněle. Milena Filipová a Drahomír
Polách se přiklánějí k názoru, že autorem fresek je janovický malíř Jan Kryštof
Handke170, který působil v této oblasti ve stejné době jako Oderlitzky. Naopak Libuše
Dědková a Bohumil Samek se přiklánějí k názoru na autorství uničovského malíře
Ignaze Oderlitzkého.171 Domnívám se, že právě způsob malby (např. figurativní
zpracování jednotlivých postav) a kompoziční řešení nástěnných maleb (např. shodné
řešení kompozice námětu Navštívení Panny Marie, které se objevuje i na jiných
místech, kde Oderlitzký působil) potvrzují, že autorem je Ignaz Oderlitzky. Všechny tři
fresky nejsou kompozičně řešeny tak, aby divákovi umožnily pohled, který by otevíral
prostor nad divákem ve stylu kvadraturní malby, ale jsou kompozičně řešeny ve
dvojúběžníkové lineární perspektivě umístěné nad hlavou diváka. Při řešení nástěnné
malby nevyužil malíř podhledové vnímání otevřené klenby do hlubokého nebeského
prostoru a možnost vyjádřit tak nekonečnost nebeské sféry (freska Nanebevzetí Panny
Marie) pomocí zvládnuté trojúběžnikové perspektivy. Tento přístup je pro Oderlitzkého
nástěnnou malbu typickým, že se nedokázal vypořádat se správným perspektivním
pojetím kompozice na zaklenutém prostoru a kompozičně vyřešit ve správné lineární
perspektivě architektonické pozadí, což prokazuje skutečnost, že Oderlitzký neuměl
dostatečně zvládat velké formáty, zejména z podhledového vnímání.

4.6.1

Nanebevzetí Panny Marie

40. léta 18. století, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno, stav: nerestaurováno,
v roce 1915 přemalováno.
Oderlitzky téma Nanebevzetí Panny Marie – Assumpta [18] zpracoval
ikonograficky v ustálené podobě. Panna Marie se svatozáří je nesena na oblaku pomocí
168

Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 113.
Milena FILIPOVÁ, K dílu Jana Kryštofa Handkeho na šumperském okrese, Šumperk 1989, s. 55.
170
Ibidem, s. 55. Drahomír POLÁCH, K tvorbě malíře Jana Kryštofa Handkeho, Šumperk 1995, s. 31–48.
171
Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 109-127, SAMEK 2 (pozn. 33), s. 722.
169
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andělů vzhůru k nebi. Fresku malíř rozdělil do dvou pásů. První je pás s aktem
nanebevzetí, druhý tvoří scéna s apoštoly u hrobu Panny Marie. Proti gotickému a
renesančnímu pojetí samotné Panny Marie, kdy bývala obvykle znázorňována stojící
nebo sedící na trůnu s rukama sepnutýma k modlitbě, je zde pojata s rozpaženýma
rukama a prosebným gestem vztažené pravé ruky k nebi. Její pohled k nebesům
společně s gestikulací rukou zvyšují dramatický, až teatrální účinek scény. Oblaka
s Pannou Marií, nahrazující trůn, jsou nesena dvěma dospělými anděly, anděl vlevo
(pravděpodobně se jedná o archanděla Gabriela, který zvěstoval Panně Marii narození
Krista172) drží v ruce rozkvetlý květ lilie (Lilium candidum), která symbolizuje u Panny
Marie žezlo vážené a důstojné vladařky, ale na tomto výjevu je lilie spíš chápána jako
charakteristický symbol neposkvrněnosti a panenské nevinnosti. Ve Starém zákoně
Píseň písní zmiňuje lilii ve verši: „Jako lilie mezi trním“ (Pis 2,2), může charakterizovat
panenskou krásu Panny Marie mezi bodláky (symbolem hříchu) – sv. Ambrož
charakterizuje bodláky (trní) židovský národ.173 U anděla vpravo lze identifikovat pouze
gesto pravé ruky směřující vzhůru (může se jednat o archanděla Michaela) 174. Z horní
části kompozice míří k Panně Marii tři paprsky, které mohou symbolizovat Nejsvětější
Trojici. Slavnostnost okamžiku nanebevzetí dotváří andílci (putti), kteří jsou rozmístění
v části nadpozemského prostoru kolem scény s Pannou Marií. V dolní části kompozice
jsou shromážděni apoštolové kolem kamenného podstavce, barokně tvarovaného,
připomínajícího mensu (oltářní stůl), ovšem zde se snad jedná o symboliku prázdného
hrobu Panny Marie. Přičemž v apokryfním textu De transitu beatae Mariae Virginis je
zaznamenáno, že po smrti Panny Marie byla její duše předána archandělům Michaelovi
a Gabrielovi, její mrtvé tělo bylo uloženo do hrobu v Jeruzalémě a nakonec její tělo
bylo sjednoceno s duší a přeneseno do nebe.175
Apoštolové jsou znázorněni jak s úžasem a v posvátné úctě hledí k Panně Marii.
V Novozákonních apokryfech se uvádí: „…apoštolové s velkou úctou uložili tělo do
hrobu a plakali a zpívali, dojati její láskou a líbezností. A v tom je kolkolem ozářilo
světlo z nebe, a když padli k zemi, andělé vyzdvihli svaté tělo do nebe“.176 Na fresce je
namalováno pouze jedenáct apoštolů, chybějícím apoštolem může být dle legendického
172

Viz HALL (pozn. 76), s. 293.
Aanselm SALZER, Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der deutschen Literatur und lateinischen
Hymnenpoetie des Mittelalters, Linz 1893, s. 166.
174
Viz HALL (pozn. 76), s. 293.
175
KOTRMANOVÁ 2012, [online].
176
Viz DUS (pozn. 97), s. 467.
173
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podaní Jidáš Iškarijotský, v tom případě je nejasný důvod proč Oderlitzký do skupiny
apoštolů nezahrnul sv. Matěje, který byl losem vyvolen do apoštolského kolegia a z této
nástěnné malby nelze tento závěr dovodit. Počet apoštolů na fresce také může být
vyjádřením dalšího legendického příběhu, který říká, že k pohřbu Panny Marie se
z důvodu zpoždění sv. Tomáš včas nedostavil. Panna Maria mu při aktu nanebevzetí
shodí svůj pás jako výraz odpuštění.177 Charakteristika apoštolů představuje staré
vousaté muže, kromě mladého sv. Jana (napravo od hrobu), s gestem natažené ruky
s dlaní namířenou k Panně Marii. Před hrobem je na zemi kniha jako symbol Svatého
Písma.
Celá scéna je namalována s charakteristikou končícího dne. Nad siluetami
hornatého horizontu je zachycen okamžik zapadajícího slunce charakterizované
červánky. Kompozice námětu je řešena do středové osy formátu. Tuto osu tvoří Bible,
hrob Panny Marie, Panna Marie nesena na oblaku a Duch Svatý (Holubice).
Proti dalším freskám v novomalínském kostele je tato nástěnná malba pojata
s přiměřeným nábojem dynamického pohybu, který vrcholí pojetím zpracování Panny
Marie na oblacích. Rozevlátost drapérie oděvu (zejména modré suknice) navozuje
těžkou dynamickou hmotnost, stejně jako oblak, na kterém Panna Maria stoupá
k nebesům. Takovým pojetím zpracování scény zůstává Oderlitzký ještě pod vlivem
barokního přístupu k malbě. Skupina apoštolů je namalována také v dynamické rovině,
která je ztvárněna rozevlátostí drapérie odění jednotlivých apoštolů. Oderlitzký zde
použil jednotné barevné řešení draperií apoštolů. Jejich tuniky jsou vyjádřeny tmavě
modrou až černou barvou a draperie, které mají přes ramena, barevně vyjádřil červenou
barvou. Vzrušenými gesty vyjadřující apoštolové zbožnou úctu k Panně Marii.
Pokud srovnáme zpracování motivu Panny Marie nesenou na oblacích v kostele
Narození Panny Marie v Novém Malíně a zpracování motivu sv. Barbory nesenou na
oblacích v Apoteóze sv. Barbory ve stejnojmenném kostele v Šumperku, musím dojít i
zde k závěru, že Oderlitzky byl epigonem vlastní tvorby. Shodné prvky můžeme nalézt
ve figurativním zpracování zmíněných postav (posazení a pozice figury na oblaku,
gesto pravé ruky apod.). Celková koncepce řešení kompozice se odvíjí od zobrazování
tohoto námětu ve vrcholném baroku a nacházíme ji i u jiných evropských umělců, např.
Mateo Cerezo nebo Domenico Piola.
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Ibidem, s. 464–469.
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Barokní stopu můžeme vidět i na tvarovém řešení zrcadel, ve kterých jsou
všechny tři nástěnné malby v kostele vytvořeny, s konvexně konkávním střídáním
iluzionisticky malovaného rámu, navozujícího dojem tažené římsy (štukatérským
zpracováním). Koneckonců dekorativní orámování jednotlivých výjevů a vytvořením
rozměrných zrcadel pro nástěnnou malbu pomohlo Ignazi Oderlitzkému vypořádat se
s rozsáhlou plochou klenby novomalínského kostela.

4.6.2

Navštívení Panny Marie

40. léta 18. století, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno, stav: nerestaurováno,
v roce 1915 přemalováno.
Nástěnná malba vykazuje stejné kompoziční pojetí jako oltářní obrazy v kapli
v Hynčici nad Moravou a farním kostele v Uničově. Freska zachycuje okamžik, kdy
vítá Alžběta, matka sv. Jana Křtitele, Pannu Marii před svým domem [19] podáním
pravé ruky, levou ruku jí pokládá na rameno, jako symbol důvěrného pozdravení.
Námět vychází z evangelia sv. Lukáše (L 1,39 – 45).178 Setkání sv. Alžběty a
Panny Marie se podle evangelia uskutečnilo cestou Panny Marie do města Judova, po
zvěstování archandělem Gabrielem, že porodí syna a dá mu jméno Ježíš. Scéna ukazuje
Pannu Marii a sv. Alžbětu na schodech před domem, ze kterého vychází Zachariáš,
manžel Alžběty. Zachariáš je namalován jako starý vousatý muž s gestem zvednuté levé
paže, ve které drží těžko identifikovatelnou pokrývku hlavy. Gestikulace Zachariáše
vyjadřuje vítání příchozích. Sv. Alžběta zdraví Pannu Marii jako matku svého Pána –
„Požehnána jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla“ (L 1,42).179
Zajímavou postavou je mladý muž přicházející v pravé části fresky s kloboukem
na hlavě a gestem nesoucí hůl přes rameno. V byzantské malířské příručce se říká: „Za
nimi je malé dítě s klackem na rameni, na jehož konci visí košík“.180 Tento motiv se
vyskytoval ojediněle v rané renesanci, jenže na fresce v Novém Malíně není vyobrazeno
malé dítě, ale dospělý mladý muž, který zde charakterizuje postavu přicházejícího sv.
Josefa. Motiv košíku je namalován u Panny Marie, která má košík navlečen na levé
ruce, jejíž dlaň má na těhotenském bříšku. Domnívám se, že Ignaz Oderlitzky zde svým
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 60.
Ibidem, s. 60.
180
Viz HALL (pozn. 76), s. 297.
178
179
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způsobem transformoval byzantský kompoziční princip. Vzhled sv. Josefa, jako
mladého dospělého muže, je typem, který se začal uplatňovat s nástupem
protireformace, do této doby byl sv. Josef zobrazován pod vlivem některých
apokryfních textů jako starý bělovousý muž.181 Změnu v zobrazování nemůžeme chápat
jako zásadu, protože i v období protireformace se někteří malíři přikláněli k původnímu
charakteru postavy sv. Josefa, např. Georges de La Tour (Sen sv. Josefa, Musée de
Louvre) nebo Ludvík Kopl (Sen sv. Josefa, Klášterní kostel Narození Panny Marie
v Doksanech).
Dámský klobouk, který má Panna Maria na hlavě, nebývá tak častým motivem v
zobrazení tohoto námětu. Pod kloboukem je znatelné, že je Panna Maria prostovlasá,
čímž zde malíř poukazuje na její panenství, naproti tomu má sv. Alžběta vlasy schovány
pod šátkem, odznakem vdané ženy. Kolem hlav obou žen je naznačena svatozář, kterou
mají odlišně vyjádřenou, tvar svatozáře sv. Alžběty má standardní kruhový tvar
částečně překrytý hlavou, kdežto Panna Maria má za hlavou namalované jasné světlo,
rozptýlené do kruhového tvaru. Panna Maria je oděna do červených šatů s bílým
lemováním kolem krku a modré draperie, přehozenou přes ramena. Sv. Alžběta je
oblečena do bílé tuniky s rukávy a namodralých šatů, přes ramena má oblečenou
červenou draperii.
Freska Navštívení Panny Marie je koncipována z podhledu a vykazuje značné
chyby ve zpracování lineární perspektivy, které jsou zcela patrné na motivu zobrazené
architektury, jež nemá správné sbíhání linií do úběžníku na horizontu. Malíř zde
využívá pouze kresebný systém jednoúběžníkové perspektivy, nikoli trojúběžníkové,
která již v této době byla běžným základním prostředkem kresebného vyjádření
kompozice.
Obsahové pojetí a celkové vyznění vůbec nepřipomíná biblický příběh se
spirituálním nábojem, nýbrž vyzařuje harmonický až civilní ráz, vyznívající jako
žánrová scéna setkání přátel, což je příznačné pro rokokové pojetí. Jestliže se
Oderlitzky předešlou nástěnnou malbou přibližuje spíš k barokní tvorbě, pak tato freska
se naopak vyznačuje jistou jemnou kultivovaností případnou pro rokokový sloh.
Prostředí, do kterého je scéna zasazena, neodpovídá časovému určení příběhu, což není
ke škodě malířova pojetí, ale architektura vyvolává představu vstupu do honosného
paláce, než do běžného domu. Namalovaný detail domu má charakteristické prvky
181

Ibidem, s. 203
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vrcholné barokní architektury, které se projevují dominantním schodištěm s barokně
tvarovaným zábradlím a pilastry, z nichž jeden má naznačenou volutovou hlavici.
Nelogicky v tomto detailu působí právě zábradlí, které není pojaté jaké balustrádové
zábradlí. Součástí architektury je torzo sloupu připomínající antický prvek iónského
nebo korintského řádu, neboť torzo má patku sloupu, která je tvořena dvěma oblouny
(torus) a mezi nimi výžlabkem (trochilem). Dalším charakteristickým prvkem, sloužící
k určení typu sloupu, jsou kanelury, které se stýkají v tenké pásce (stezka, mezera), což
je typické pro iónský či korintský sloup. Na obraze je ovšem styková páska neúměrně
široká, která by správně měla být v šířce ¼ šířky kanelury. Ovšem nepřesné vyjádření
proporcí jednotlivých prvků, vycházejících z antické architektury, lze omluvit vlastním
tvůrčím přístupem malíře. Torzální zobrazení sloupu ukazuje na romantizující přístup
k charakteristice scény.
Pozadí scény vytváří charakteristiku malého údolí v hornaté krajině, která
společně s architekturou tvoří dominantní prvek celé kompozice. Hornatá krajina
v pravé části fresky je doplněna malířským náznakem otevřeného mostku, postaveného
z dřevěných klád. Vzhledem k fyzickému stavu fresky nelze definovat, přes jaký terénní
útvar tento mostek vede, zda se jedná o nějaká blata, či říčku. I na této fresce se Ignaz
Oderlitzký uchýlil k vyjádření charakteru pozdní části dne, a to naznačením červánků,
které nejsou tak kontrastní v rámci barevné kompozice jako na fresce Nanebevzetí
Panny Marie.
Figurální prvky malby jsou rozděleny do dvou pozic, první a současně hlavní
pozice patří hlavním postavám příběhu a jsou řešeny ve zklidňující horizontální
kresebné kompozici. Uprostřed vítá, na schodech domu, sv. Alžběta Pannu Marii, po
levé straně je Zachariáš a napravo v pozadí přichází sv. Josef.
Druhou figurální pozici tvoří dva andělé v horním cípu definované plochy.
Atmosféru radostné scény charakterizuje klidná harmonická gestikulace zobrazených
postav. Freska nese všechny atributy chybného přístupu k principům malířské tvorby u
Ignaze Oderlitzkého. Zejména se to týká nezvládnutého malířského zpracování drapérií,
i když na této malbě dominantnost sochařského zpracování není tak veliké, jako u
jiných prací. Další chyby můžeme nalézt u zpracování figurálních motivů a zejména
zásadní chyby v perspektivním vyjádření. Nejvýrazněji se to projevuje na malbě
architektonických detailů, kdy linie sbíhající se do horizontu, končí zcela mimo optické
vnímání.
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4.6.3

Zasnoubení Panny Marie

40. léta 18. století, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno, stav: nerestaurováno,
v roce 1915 přemalováno
V Písmu Svatém není tato legenda vůbec zachycena, a proto se námět
v novomalínském kostele pravděpodobně opírá o Zlatou legendu a předevangelijní
apokryfní texty. Ve středu celé kompozice je Panna Maria a Josef, který nasazuje Marii
prsten [20], v levé ruce drží hůl, jenž symbolizuje zázračné rozpučení ratolesti při
výběru z četných nápadníků. Mezi snoubenci stojí postava staršího muže s plnovousem,
s dvourohým kloboukem, charakterizujícím židovského kněze.
Za Josefem vpravo jsou vidět dva neúspěšní nápadníci ve vzájemném rozhovoru.
Vlevo za Marií jsou umístěny dvě postavy muže a ženy. Pravděpodobně se jedná o sv.
Annu a sv. Jáchyma, rodiče Panny Marie. Matka Panny Marie má sepjaté ruce
v modlitebním gestu, tvář vyjadřuje úžas nad okamžikem zasnoubení. Jáchym levou
rukou se stejným překvapením ukazuje na snoubence.
Každá postava výjevu je oděna do bohaté drapérie, která vyznívá až teatrálně,
bohatá rozevlátá draperie Panny Marie a sv. Josefa vytváří dojem honosnosti jejich
oblečení a dojem královské svatby. K barevnému pojetí oblečení hlavních postav
námětu využil Ignaz Oderlitzky jen tři barvy. Panna Maria je oblečena do červených
šatů s tmavě žlutým lemem kolem krku, přes ramena má modrou bohatě řasenou
draperii. Sv. Josef je oděn do modré tuniky a přes ramena má přehozený na prsou
sepnutý tmavě žlutý plášť. Podobným způsobem jsou řešeny i postavy sv. Anny a sv.
Jáchyma. Pojetí zpracování draperie zcela ruší vnímání pozice a postoje jednotlivých
figur. Tento aspekt vyvolává domněnku, že Ignaz Oderlitzký si byl vědom svého
handicapu ve zpracování figurálních motivů a proto tento problém vyřešil bohatou
draperií. S tímto přístupem se můžeme potkat i na jiných nástěnných malbách a
obrazech tohoto malíře. Vysoko nad Pannou Marií a sv. Josefem je andílek s holubicí,
symbolem Ducha svatého, která je namalována na pozadí velmi dominantní svatozáře.
Podle Zlaté legendy měla Holubice usednout na rozpučené ratolesti pravého ženicha
(sv. Josefa), jak je zaznamenáno v Izaiášově proroctví.182

182

Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 256.
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Celá scéna je zasazena do interiéru chrámu s barokními prvky. Vyznačený
prostor limitovaný tvarem zrcadla umožňuje Oderlitzkému řešit fresku pouze do
rovnostranného trojúhelníku, jehož základnu tvoří postavy scény a vrchol holubice
(Duch Svatý). Jediné postavy, které jsou zobrazeny se svatozáří, jsou Panna Maria a sv.
Josef. Nepatrné dynamické vyznění malby je postaveno na náznaku temnosvitného
kontrastu mezi základnou kompozice, která je malována ve tmavých barvách a
prosvětleném prostoru kolem holubice na vrcholu kompozičního trojúhelníku. Za další
dynamický prvek můžeme považovat i bohatou drapérii, nejen na oděvech postav, ale i
na drapérii, která dotváří interiér chrámu.
Tak jako na nástěnné malbě Navštívení Panny Marie jsou postavy na této fresce
charakterizovány pouze projekcí postoje nebo gestikulací, i zde chybí výraznější
psychologické prokreslení jednotlivých postav této scény. V případě sv. Josefa není
zcela zachována charakteristika jeho osoby, tak jak o něm píše Jakub de Voragine ve
Zlaté legendě: „Mezi ostatními byl i Josef z domu Davidova, a protože se mu zdálo
nevhodné, aby si on, muž tak pokročilého věku, vzal za manželku dívku tak mladičkou,
když ostatní přinášeli ratolesti, on jediný s ratolestí nepřišel“.183 Mladistvé vyjádření
postavy sv. Josefa je v souladu s kontextem nástěnné malby Navštívení Panny Marie a
v souladu s principem protireformačního typu charakteristiky této postavy.
Jednotlivé fresky v novomalínském kostele nenesou stejnou kvalitu malířského
zpracování. Od strnulého zpracování, které je v celku výrazné na malbě Zasnoubení
Panny Marie, až k náznaku odpoutání se od strnulosti na dalších malbách. Dnes nelze
přesně určit, jak moc do malířského pojetí zasáhla přemalba J. Kunschnera, ale lze
předpokládat, že nějak výrazně nezměnila práci Ignaze Oderlitzkého. K tomuto závěru
nás může dovést právě srovnání malířského pojetí námětu Navštívení Panny Marie na
jiných místech, kde malíř působil (Hynčice nad Moravou a Uničov).

183

Ibidem, s. 256.
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4.7

Kostel sv. Maří Magdalény v Horním Městě (kaple sv. Anny)
Počátky Horního Města u Rýmařova nejsou zcela jasné. Jedna z verzí hovoří o

tom, že město bylo založeno v roce 1537 (domky havířů u rudných dolů, které se staly
samostatnou obcí) a prohlášené v roce 1580 za svobodné horní město Hangenstein.
Druhá verze říká, že v roce 1537 již byla obec městem (doloženo roku 1566), které
dostalo v roce 1580 nové privilegium. Je jisté, že vznik Horního Města byl podmíněn
dolováním. Město tedy vzniklo odloučením od vsi Hegensteinu, s tím byla také
převedena správa farnosti.184
Kostel sv. Máří Magdaleny [85] byl postaven podle nápisu původně pro
protestanty v letech 1611 – 1612, následně byl opraven a dostavěn roku 1659 po požáru
(empory v lodi, záklopový strop, schodiště na oratoř, jižní předsíň se schodištěm na
empory apod.). Roku 1702 byl přestavěn hlavní vstup do kostela a osazen novým
portálem, v roce 1741 byla přistavěna kaple sv. Anny, kterou roku 1746 na kopuli
vyzdobil freskami Ignaz Oderlitzky, což dokládá signatura na fresce: „Ignaz Oderlitzsky
von Mährisch Neustadt hatt diese Fibel gemahlt. Ao 1746“.
Původní malba byla v průběhu 19. století (pravděpodobně v roce 1825
šternberským malířem Adolfem Kleinerem) a počátku 20. století neodborně
přemalovávána a v roce 1928 byla zcela přetvořena Juliem Wagnerem, jak to dokladuje
jeho signatura: „Julius Wagner von Bergstadt hat diese Fibel nach Oderlitzki seinem
Werke gemahlt. Ano 1928“ [86], čímž bylo dovršeno kompletní popření malířského
pojetí Ignaze Oderlitzkého.185
Zásah Julia Wagnera nerespektoval koncepci Ignaze Oderlitzkého, zejména
v jeho vyjádření perspektivy a barevnosti. V letech 2000 – 2001 byla celá fresková
výzdoba v kapli restaurována Romanou Balcarovou a Yvonou Ďuranovou, které vrátily
freskové výzdobě původní malířské pojetí.186
Kostel je jednolodní s trojbokým presbyteriem, jehož závěr je opatřen
opěrnými pilíři. Kaple sv. Anny je zaklenuta kopulí. Na výzdobě kostela se také podíleli
Jan Kryštof Handke (oltářní obraz sv. Máří Magdaleny klečící u Kristových nohou,
obraz bočního oltáře Blahoslavený Šimon uctívající Pannu Marii). Obrazový soubor
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Viz SAMEK 1 (pozn. 33), s. 522.
Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 109–130.
186
Restaurování klenby kaple sv. Anny v Horním Městě [online]
185
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křížové cesty údajně namaloval, Jakub Zink.187 Dalšími obrazy, které Jakub Zink,
namaloval pro kapli sv. Anny v hornoměstském kostele, jak uvádí Libuše Dědková,
jsou Svatá rodina, Sv. Jan Nepomucký a Kristus na hoře Olivetské (tento obraz byl po
čase odstraněn).188 Tyto obrazy tvořily hlavní oltářní obrazy v uvedené kapli sv. Anny.

4.7.1

Nebeská sféra – základní charakteristika

1746, fresco – secco, rozměry nezjištěny, značeno: Ignatz Oderlitzky von Mährisch
Neustadt hatt diese Fibel gemahlt Ao 1746, stav: přemalováno, Julius Wagner, 1928,
restaurováno, Romana Balcarová, Yvona Ďuranová, 2000 – 2001.
Už první letmý pohled na kopuli kaple sv. Anny v hornoměstském kostele
představuje Ignaze Oderlitzkého jako malíře ve zcela jiném světle, než jak jej můžeme
vidět na jiných místech, kde představil své nástěnné malby [87]. Kaple je postavena na
kruhovém půdorysu a vytváří tak dojem rotundy. Celá malba je orámována bohatou
štukatérsky vytvořenou atikovou římsou pod kruhovou kopulí, která je pomalována
imitací napodobující mramorovou římsu.
Největší podíl jiného vnímání této práce má bezpochyby jiný přístup
kompozičního řešení. Oderlitzky zde výrazně respektuje architektonický tvar kopule
(nejen půdorysný tvar kruhu, ale i hloubku prostoru, z pohledu diváka), který sám o
sobě slouží vymezení prostoru jeho malby, nevytváří zde malířsky orámovaná zrcadla,
kterými by si zjednodušil kompoziční formát a prostor, jak to můžeme vidět např.
v kostelech v Kopřivné, Novém Malíně a v sakristii klášterního kostela v Uničově.
Dalším jiným výrazným prostředkem kompozičního řešení, než jaké známe u
Ignaze Oderlitzkého, je zachování řešení nástěnné malby z pohledu diváka, kterému se
otevírá prostor nad hlavou a tím dosahuje vyvážené přirozenosti vnímání malby
v perspektivním úhlu pohledu. Tímto řešením kompozice se přibližuje k pojetí
kvadraturní malby. Výjimku tvoří zpracování motivu Nejsvětější Trojice v centrálním
místě fresky. Nejsvětější Trojice bohužel není zobrazena v jednotné kompoziční
struktuře jako ostatní části fresky. Tuto část fresky Oderlitzky pojal tak jako u jiných
svých prací, tedy ve dvojúběžníkové lineární perspektivě, charakteristické pro čelní
187
188

Viz SAMEK 1 (pozn. 33), s. 523.
Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 123
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pohled, který je typický pro závěsné obrazy. Naskýtá se otázka, proč Oderlitzky dokázal
věnovat takovou pozornost kompozičnímu rozložení fresky už v roce 1746 a přitom
v následujících padesátých letech 18. století (v kostelech v Kopřivné, Novém Malíně
nebo Šumperku) nedokázal řešit kompoziční řešení svých nástěnných maleb ve
správném kompozičním pojetí z pozice vnímání diváka.
Freska se zaměřuje na vyjádření Nejsvětější Trojice a námět devocionálního
představení různých biblických postav Starého a Nového zákona a různých
legendických křesťanských postav, to vše doplněné anděly a putti. Je nutné zdůraznit,
že i v obsahovém pojetí zde Oderlitzky představuje jiné kompoziční pojetí, než jaké
známe z jeho další tvorby, protože jeho díla se hlavně vyznačují tím, že námět ať
narativní či devocionální řeší s malým počtem figur (výjimku tvoří fresky Nevěřící
Tomáš a Umývání nohou učedníků v klášterním kostele v Uničově). To se projevuje ve
vyváženosti jednotlivých scén, které vytváří vzájemné interaktivní propojení.
Rozhodně obsahová stránka tohoto díla není jednoduchá, proto se naskýtá
otázka, kdo ji určil, kdo ji vymyslel. Lze předpokládat, že na obsahové stránce této
monumentální scény spolupracoval někdo, kdo byl vzdělaný v křesťanských a
biblických legendách. Rozhodně nelze se tak přísně dívat na schopnosti malíře, že by
nebyl schopen vyřešit obsah nástěnné malby, ale je zcela legitimní si tuto otázku
položit.
Předpokládám, že námět fresky Nebeské sféry myšlenkově vychází z obsahu
oslavy svátku Všech svatých, který se v prostředí křesťanské církve připomíná od roku
609, kdy byl zasvěcen původní římský Pantheon (chrám antických bohů) ke cti Panně
Marii a Všech mučedníkům.
Tématem Všech svatých se věnuje Jakub de Voragine ve Zlaté legendě, kde
uvádí čtyři důvody pro zavedení svátku:


prvním důvodem je připomenutí zasvěcení chrámu, původního Pantheonu, který
charakterizuje jako kruhový, aby připomínal věčnost bohů. Domnívám se, že jedním
z myšlenkových impulzů námětu fresky bylo půdorysné řešení kaple sv. Anny, které
mohlo připomínat římský chrám a božskou věčnost



druhým důvodem je připomenutí všech, co byli opomenuti. Nemůžeme-li stanovit
pro velký počet svatých každému jeho den oslavy, uctíme je aspoň v jeden den



třetí důvod je napravení zanedbání – čímž vyjadřuje, že sláva světců věřícím zvětší
jejich jistotu a naději
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čtvrtý důvod Voragine charakterizuje jako způsob snadnějšího vyslyšení modliteb a
napodobení jejich příkladu a pohrdání věcmi pozemskými a toužili po věcech
nebeských.
Ve svých závěrech se Jakub de Voragine opírá o texty jiných církevních

autorit, jako jsou Mistr Vilém z Auxerre (Summa de officio), Jan z Damašku, sv.
Augustin, Jan Zlatoústý, sv. Ambrož a další.
V závěru statě věnované Všem svatým popisuje vidění, které se stalo strážci
chrámu sv. Petra: „Dostal se do vytržení a hle, spatřil krále králů sedět na vysokém
trůnu a všechny anděly kolem něho. Tu přišla Panna panen se zářící korunou a
v průvodu nesčetného množství panen a zdrženlivých… Potom přišel kdosi oblečený
v oděv z velbloudí srsti… Pak přišel jiný muž v biskupském rouše… Za nimi pak přišly
nekonečné davy různých lidí… Anděl, který řečeného strážce vedl, mu ono vidění vyložil
a řekl, že panna v první řadě je Matka Boží, muž oblečený v oděv z velbloudí srsti že je
Jan Křtitel spolu s patriarchy a proroky, muž v biskupském rouchu že je Petr s ostatními
apoštoly, vojáci že jsou mučedníci a ostatní zástup že jsou vyznavači.“189
Scény s jednotlivými skupinami jsou převážně situovány po obvodu kruhové
kopule těsně nad atikovou římsou. Tuto mnohofigurativní nástěnnou malbu Oderlitzky
kompozičně řešil do jednotlivých skupin, ale i samostatných postav. Uvnitř skupin jsou
jednotlivé postavy zobrazeny ve vzájemné komunikaci, která je podporována živou, ale
umírněnou gestikulací.
Nelze si nevšimnout menších nedostatků správného zpracování anatomie ve
figurativních motivech, ale i tak lze učinit závěr, že tato freska patří k těm
nejzdařilejším z hlediska tohoto požadavku na malířské zobrazování a že figurální
ztvárnění podporuje celou strukturu kompozice.
Ovšem i v tomto případě s ohledem na velmi nevhodný zásah při přemalování
fresek Juliem Wagnerem v roce 1928 (zvýraznil kontury jednotlivých postav a vzniklé
plochy vybarvil jedním tónem barvy, čímž výrazně změnil charakteristiku postav),
musíme počítat s možností, že původnímu malířskému zpracování od Ignaze
Oderlitzkého mohl ke kvalitnějšímu projevu malby pomoci i restaurátorský zásah z let
2000 – 2001.

189

Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 301–309
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Freska Nebeská sféra v kapli sv. Anny v kostele sv. Máří Magdalény v Horním Městě
– kompoziční schéma

1 – Bůh Otec

12 – sv. Jáchym

23 – sv. Juda Tadeáš

2 – Ježíš Kristus

13 – starozák. patriarcha

24 – Izaiáš

3 – Duch Svatý

14 – neidentifikováno

25 – starozák. patriarcha

4 – Anděl s křížem

15 – Ezechiel

26 – sv. Šimon Horlivec

5 – Anděl se stuhou I.

16 – starozák. patriarcha

27 – sv. Jakub Větší

6 – Panna Maria

17 – Anděl s kadidelnicí

28 – sv. Maří Magdaléna

7 – sv. Josef

18 – Áron

29 – sv. Marta

8 – sv. Jan Evangelista

19 – Noe

30 – sv. Pavel

9 – sv. Jan Křtitel

20 – David

31 – sv. Petr

10 – neidentifikováno

21 – Anděl se stuhou II.

32 – sv. Veronika

11 – sv. Anna

22 – Mojžíš
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4.7.2

Nebeská sféra – oslava Všech svatých
Centrálním motivem fresky je námět Nejsvětější Trojice [88], uvedený na

kompozičním schématu pod čísly 1, 2, 3. Vzhledem k tomu, že obsahová náplň fresky
vytváří obrazový cyklus jak Starého zákona, který tvoří postavy patriarchů a proroků,
tak i obrazový cyklus Nového zákona, tvořený zejména biblickými světci190, musíme
zde Boha Otce též chápat jako Hospodina jak to připomíná Izajáš (43,11 – 12); „ Já,
jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. Já jsem ohlašoval, a nikdo cizí mezi
vámi. Jste moji svědkové, je výrok Hospodinův, a já jsem Bůh“.191
Oderlitzky přistupuje k vyjádření myšlenky této symboliky stejně jako u
oltářního obrazu v kopřivenském kostele. Z pohledu křesťanské ikonografie použil
malíř typ tzv. „Žaltářové Trojice“, kdy Kristus sedí na stejné úrovni po pravé straně
Boha Otce. Holubice, symbolizující Ducha Svatého nad hlavami Boha Otce a Krista, je
orámována svatozáří připomínající rozvinutý květ a je situována do středu celé fresky.
Ústřední postavy jsou obklopeny anděly, z nichž dva andělé po levici Boha
Otce jsou cherubíni. Cherubín drží cíp modré drapérie, která vytváří dojem vlečky, do
níž je zahalen Bůh Otec. Cherubín podpírající oblaka, na kterých Bůh Otec sedí, je oděn
do zlatožluté drapérie. Bůh Otec je oděný do tuniky, přes kterou má velmi bohatou
modrou drapérii. Rozevlátost modré draperie za postavou vytváří pozadí, které svým
působením na diváka vytváří dojem jakési mandorly (původně je tento motiv ve
výtvarném umění používán spíš s Pannou Marií nebo Kristem). Malířské zpracování
drapérie (tak jako na celé nástěnné malbě) nevykazuje nepřirozenou teatrálnost, což
můžeme vidět na jiných pracích, ale i když je bohatá a tím charakterizuje dynamický
projev, je namalována v kontextu charakteristiky nebeského prostředí, zejména svou
rozpohybovaností. Drapérie zcela akceptuje tvarovou správnost tvarů, které zahaluje.
Bůh Otec je namalován jako stařec s dlouhým plnovousem a svatozáří se
zdůrazněnými paprsky kolem hlavy, která je namalována v šerosvitném podání. Loktem
levé ruky se opírá o oblaka charakterizujících trůn, ve kterém sedí, a pravou ruku, v níž
drží tenké žezlo, má položenou na modré kouli symbolizující modrou zeměkouli. Je
nutné podotknout, že ikonografické zpracování Boha Otce odpovídá standardnímu
Na fresce jsou postavy Nového zákona zobrazeny po vnitřním obvodu kruhové kompozice se
zvýrazněným pojetím malby. Postavy Starého zákona jsou namalovány v pozadí, za postavami Nového
zákona, v šerosvitném pojetí malby.
191
Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 664.
190
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malířskému pojetí. Pohled Boha Otce není kontaktní jak s Kristem, tak i s žádnou jinou
postavou na fresce, ale směřuje směrem k divákovi. Tento detail použil Ignaz
Oderlitzký i na oltářním obraze Nejsvětější Trojice kopřivenského kostela. Tato celkem
nepatrná gestikulace s centrálním kompozičním umístěním Boha Otce na fresce, má
ovšem významné sdělení, které diváka stahuje k nejvyšší autoritě křesťanství.
Kristus sedící na oblaku, po pravici Boha Otce, je nahý a zahalen do rozevláté
červené drapérie. Zde malíř také použil motiv draperie k dotvoření dynamiky
rozevlátostí za Kristem. Kristus je zobrazen s krátkým plnovousem a kolem hlavy má
také šerosvitně namalovanou svatozář se zdůrazněnými paprsky. Upřeně se dívá na
Boha Otce. Pravou bosou nohu má vysunutou z drapérie, na ní je vidět znamení
připomínající ránu po přibití na kříž, tak jako na dlani levé i pravé ruky. Ruce jsou
mírně roztažené a jejich gestikulace, společně s rozevřenými ústy, navozuje dojem
promluvy k Bohu Otci. Na nahé části trupu je vidět také bodnou ránu kopím při
ukřižování, v pravé části prsou.
Kompozici této části fresky dotváří motiv Ducha Svatého, charakterizovaný
letící Holubicí, kolem které je svatozář zpodobena jako rozvinutý květ. Ústřední body
Nejsvětější Trojice (Bůh Otec, Kristus, Duch Svatý) vytváří kompozici rovnostranného
trojúhelníku, který vychází z malířských principů renesančního umění, a který Ignaz
Oderlitzký u tohoto námětu často používal (viz oltářní obraz kopřivenského kostela).
Tuto část nástěnné malby doplňuje skupina dvaceti dvou andílků (putti) a dvou
andělů. Právě ztvárněním andílků, které vyjádřil tím, že některé namaloval
v detailnějším zvýrazněném pojetí a některé tzv. utopil v šerosvitném náznaku, dosáhl
Oderlitzký charakteristiky hloubky nebeského prostoru. Dva andělé zpodobňuje malíř
s atletickou muskulaturou, čímž působí na diváka sice rozhodně, ale portrétní část
vyjadřuje ženský charakter.
Figurativní zpracování tohoto námětu nemá tak výrazné vady jako na jiných
pracích. Pokud se odvolávám na zcela jiné kvalitnější zpracování celé fresky, naskýtá se
otázka, zda právě různé přemalby v 19. a 20. století a následné restaurování v letech
2000 – 2001 nejsou nechtěnou příčinou správného kresebného zpracování malby. Přesto
však musím poukázat na skutečnost, že i když je tento motiv Nejsvětější Trojice dobře
zasazen do lineární perspektivy, tak jedině jako solitérní detail. Jinak nezapadá do
kontextu perspektivy ostatních částí celé fresky.
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Motiv Andělé nesoucí kříž [89], uvedený na kompozičním schématu pod
číslem 4, je nedílnou součástí předcházejícího motivu Nejsvětější Trojice. I když je
zpravidla kříž v tomto námětu součástí zobrazení Krista (obvykle ho drží v ruce jako
symbol své mučednické smrti), použil zde Oderlitzky stejnou tvůrčí představu jako u
oltářního obrazu v kostele Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Tím, že není kříž kompoziční
součástí postavy Krista, rozvíjí tak malíř jinak ikonografické pojetí tzv. „Žaltářové
Trojice“. Tímto zpracováním dává malíř symbolice kříže vlastní oslavnou důležitost
obecnému znaku křesťanství. K obecnějším úvahám o symbolice namalovaného kříže
může vést skutečnost, že na kříži není zobrazen titulus (deska s textem označujícím
provinění zločince, která se podle římské tradice upevňovala na vrchol kříže) se
symbolickou zkratkou INRI (zkr: „Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum“). Bezpochyby má
kříž na nástěnné malbě také symbolizovat Kristovu oběť, čímž je zde uveden jako
znamení křesťanské církevní autority, což dokládá i spojení tohoto námětu s motivem
Nejsvětější Trojice. Samozřejmě, že lze chápat námět s křížem jako samostatný motiv
bez spojitosti s motivem Nejsvětější Trojice s poukazem na jeho význam v křesťanské
historii (např. viz kapitola Nalezení svatého kříže192). Význam kříže zdůrazňuje i sám
apoštol sv. Pavel ve svém listě Galatským, kde uvádí: „Já však se za nic nechci chlubit
ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro
svět“ (Ga 6,14).193 Nicméně je vždy kříž spojován s mučednickou obětí Krista
samotného.
Na fresce nese kříž cherubín oděný do modré tuniky a svrchní draperie, kterou
má připnutou úzkým řemínkem přes rameno. Anděl přidržuje kříž v náruči uprostřed
sloupu (stipes), jakoby kříž tisknul k hrudi. Dolní část sloupu přidržují dva andílci
(putti) a další putti přidržuje kříž pod vodorovným břevnem (patibulum). Kříž přímo
směřuje k motivu Ducha Svatého, který tvoří úběžník na pomyslném horizontu pro
detail této části motivu.
K dynamické a rozpohybované charakteristice anděla s křížem si i zde Ignaz
Oderlitzký vystačil uměleckou výpovědí draperie, která je rozevlátá s příznačnými
prvky vlastního malířova osobitého podání. Podrobným porovnáním lze určit, že
malířské zpracování modré tuniky se nepatrně liší od zpracování svrchní draperie.
Tunika má zvládnuté jemnější přechody stínování, kdežto svrchní draperie vykazuje
192
193

Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 169–175.
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 182.
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sošné zpracování malířského podání, tím, že plochy maluje v jednotném barevném
odstínu a více zdůrazňuje ostré hrany přehybů.
Zásadní chybu vykazuje nesprávné proporční provedení částí figurativního
přednesu anděla s křížem. Tento nedostatek zjistíme projekcí viditelných částí bosých
nohou do logické vazby k částem antropomorfního motivu zakrytého draperií. Tyto
části u anděla vůbec nenavazují na předpokládané kryté části figury. Z toho vyplývá již
zjištěný poznatek, že Ignaz Oderlitzký právě výrazným důrazem na prezentaci draperie
řeší svůj nedostatek ve vlastním uměleckém projevu.
Anděl držící sloup uprostřed je namalován s dívčí charakteristikou, což vytváří
vnímání křehkosti až subtilnosti námětu a tím zdůrazňuje slavnostní charakter oslavy
křesťanství, což bylo jistě hlavním myšlenkovým cílem malířovy práce v kapli
hornoměstského kostela. Formální zpracování cherubína a andílků jinak nevykazuje
jedinečnost

zpracování

těchto

jednotlivých

motivů,

naopak

jsou

jakýmsi

charakteristickým manýristickým projevem Oderlitzkého tvorby. Pokud srovnáme
zobrazení andělů u jiné malířovy tvorby, zdá se, že na této kompozici malířské
vypracování drapérie oděvu více podporuje svou rozevlátostí vnímání otevřenosti a
nekonečnosti nebeského prostoru.
I když postavy anděla a putti nevybočují z rámce uměleckého projevu Ignaze
Oderlitzkého, působí jistotou malířského provedení. Toto je pravděpodobně způsobeno
až řemeslnou zběhlostí samotného malíře při malbě tohoto motivu, což můžeme zjistit
srovnáním motivů andělů a putti na jiných pracích, kde se projevuje stejný malířský styl
a myšlenkový přístup. Tyto postavy nechává volně plynout po prostoru, a to mu
umožňuje zaznamenat jakýkoli pohyb a jakoukoli prostorovou pozici figurálního
motivu. Malíř si tak zjednodušuje kompoziční řešení, protože není vázán na logické
propojení pozice anděla s jinými postavami, které vždy maluje ve vazbě s pevně daným
prvkem v prostoru (např. zem, na které postava stojí nebo oblak, na kterém postava sedí
či stojí).
Na této části nástěnné malby příjemně působí jemné vyjádření rukou anděla a
putti. Zachycení nepatrné gestikulace jednotlivých částí rukou, jak anděla s křížem, tak i
u putti, jako jsou prsty nebo celé paže, mají příjemnou realistickou výpověď a ladnost.
V těchto detailech dokázal Ignaz Oderlitzký naopak přesně modelovat správné figurální
provedení v jednotlivých částech detailů a charakterizovat tím, pomocí gestikulace,
činnost, kterou právě dělají (např. logické vyjádření přidržování kříže).
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Motiv Anděl se stuhou I. – na nástěnné malbě zobrazený jako serafín [90],
uvedený na kompozičním schématu pod číslem 5, nese stuhu s nápisem „A
GENERATIONE IN GENERATIONEM, Psal 10“ (z lat. – Z generace na generaci).
Jedná se o biblický citát z Knihy Žalmů. Odkaz na konci stuhy identifikuje citaci
s poukazem na Žalm 10 (verš 6: „Říkává si v srdci: Mnou nic neotřese. Z pokolení do
pokolení mě nepotká nic zlého“).194 Ovšem stejné myšlenkové pojetí můžeme najít i v
Žalmu 119 (verš 90: „Z pokolení do pokolení trvá tvá věrnost, upevnil jsi zemi a ta
stojí“)195, Žalmu 135 (verš 13: „Hospodine, tvé jméno je věčné, budeš připomínán ve
všech pokoleních, Hospodine“)196, nebo v knize Exodus (verš 3,15: „Posílá mě k vám
Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. To je navěky
mé jméno, jim si mě budou připomínat od pokolení do pokolení“)197.
Oderlitzkého užití citace z Žalmů na fresce může být vyjádřením propojení
Starého a Nového zákona. K tomuto závěru nás může vést i typ námětu Nejsvětější
Trojice (tzv. Žaltářová Trojice), která se také opírá o texty Žalmů: „Ty jsi můj syn a já
jsem tě dnes zplodil (Ž 2,7)“ a také „Zasedni po mé pravici (Ž 110,1)“.198 To, že se na
jeho práci setkáváme právě s tímto aspektem, může být ovlivněno faktem, že právě
křesťané vždy nejvíce oslavovali svého Hospodina a svaté, jejich skutky, písněmi a
modlitbami, jimiž bezpochyby Žalmy jsou.
Samotný etymologický vývoj slova žalmy vede přes latinské psalmi k řeckému
psalmoi, jimiž Septuaginta (řecký překlad Starého Zákona z hebrejštiny) překládá
hebrejské tehillím, tedy chvalozpěvy.199 Z toho také můžeme učinit závěr, že Žalmy jako
chvalozpěvy jsou jednou z inspirací myšlenkového základu nástěnné malby
hornoměstského kostela. Tento závěr podporuje i to, že Žalmy jsou jednotícím pojítkem
mezi Starým a Novým zákonem a toto pojítko je vyjádřeno v pojetí celé malby, kde
jsou namalovány významné autority všech částí Bible.
Anděl se stuhou je situován na vnitřní straně kruhového formátu na konci
středové poloosy, na jejímž opačném konci je Holubice (Duch Svatý) a Nejsvětější
Trojice. Na fresce je anděl charakterizován jako nahá postava zahalená do sytě červené
draperie, která ho takto řadí mezi serafíny. Aby Oderlitzký dosáhl vyplnění části výseče
Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 455.
Ibidem, s. 562.
196
Ibidem, s. 573.
197
Ibidem, s. 67.
198
Viz ROYT (pozn. 78), s. 172.
199
Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 447.
194
195
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kruhového formátu, namaloval anděla ve vodorovné letící poloze. Anděl se pohybuje ve
volném nebeském prostoru směrem k Panně Marii, která klečí na oblacích. Pohyb je
naznačen rozevlátostí vlasů anděla i draperie, do které je zahalen a gestem natažené
pravé ruky směrem dopředu. Stuha s textem podtrhuje celý motiv.
Malířské zpracování kresebných částí, včetně barevné kompozice, nevykazuje
nějaké zásadní nedostatky a je pojaté standardním způsobem uměleckého jazyka Ignaze
Oderlitzkého, což se týká zejména zpracování draperie.
Motiv Ženy s andělem uvedený na kompozičním schématu pod číslem 32.
Postavu ženy [91] na této části fresky lze těžko identifikovat, protože není zobrazena
s nějakým atributem či symbolem, který by dostatečně napomohl k jejímu určení. Lze
předpokládat, že se jedná o postavu z Nového zákona, protože jí Ignaz Oderlitzký
zařadil svým malířsky zdůrazněným projevem do skupiny, kterou tvoří novozákonních
osobnosti.
Snad zde Ignaz Oderlitzky zobrazil ženu trpící krvácením, což je možné
usuzovat z jejího obličeje, který je na tvářích zakrvácen. O této ženě se zmiňují
evangelia (Mt 9,20 – 22, Mk 5,25 – 34, L 8,43 – 48), žena se nenápadně dotkla šatu
Krista, když šel kolem ní do Jairova domu, v naději, že bude uzdravena; „Když žena
viděla, že se to neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi
vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena.“200 Podle tradice je také tato
žena ztotožňována s Veronikou, ženou, která při cestě Krista na Golgotu na šestém
zastavení podala Kristovi roušku k osušení tváře, která se na ni otiskla.201
Žena na fresce klečí ve zbožné úctě na oblaku s rozpaženýma rukama a dlaněmi
otočenými vzhůru v pozici oranta s upřeným pohledem k Nejsvětější Trojici. Je oděna
do dlouhých šatů, převázaných v pase, přes které má dlouhý plášť. Hlavu má pokrytou
šátkem symbolizující čistotu. Vlevo za postavou ženy je anděl vzhledu mladého muže,
plavých vlasů s jedním párem křídel. Anděl má nahou horní polovinu těla, zbylou část
má zahalenou do světle modré drapérie, což symbolizuje, že se jedná o cherubína.
Levou rukou ukazuje vzhůru a dlaní pravé ruky podpírá pravou ruku ženy, gesto pravé
ruky charakterizuje pomoc nemocnému člověku. Bohužel ani v této části nástěnné
malby se však Oderlitzky nevypořádal dostatečně s anatomicky správným pojetím
200
201

Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 70.
Slavomír RAVIK, Biblické příběhy, Praha 2006, s. 348.
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figurálního motivu zbožné ženy. Zejména se to projevuje ve zpracování levé nohy, která
je dlouhá a nepřirozeně vytočená. Porovnáme-li vzájemně zobrazení anděla a ženy
zjistíme, že se zde projevila Oderlitzkého nedostatečná znalost správného vyjádření
vzájemného poměru komunikujících postav. Jestliže zde vytváří malíř kontaktní motiv
dvou postav, pak musí respektovat výšku a objemovost těchto postav v přirozeném
vnímání. Na fresce působí anděl vedle znázorněné ženy spíš mohutně a nepřirozeně
rozměrně. Postava anděla takto ztrácí charakter andělské jemnosti, kterou se snažil
Oderlitzký vyjádřit také v malířském pojetí portrétní části anděla. Tím vzniká rozpor
v myšlenkové charakteristice dané postavy.
Veliký důraz zde klade na malířské vyjádření dynamického pojetí drapérie,
zejména pláště, do kterého je žena oděna. Ovšem i u tohoto detailu se dopustil Ignaz
Oderlitzky výrazného rozporu v kvalitě malířského zpracování mezi těmito postavami.
Pokud pomineme některé nedostatky v pojetí draperie u ženy, pak nelze nepřehlédnout
výrazně horší malířské zpracování draperie anděla. V tomto případě se jedná o pouhé
vyjádření nepravidelných šedých a modrých ploch, které vůbec necharakterizují skladbu
draperie postavy anděla.
Nedílnou součástí Nebeské sféry jsou sv. Petr a sv. Pavel [92], motiv apoštolů
uvedený na kompozičním schématu pod čísly 30 a 31, které sám Kristus učinil svými
následovníky, snad právě proto jsou v literatuře nazýváni apoštolskými knížaty, když
jim Kristus předal desky Zákona.202 Tak také freska v hornoměstském kostele rozvíjí
námět „Tradicio legis“ (z lat. – odevzdání zákona). Jedná se o symbolický motiv, který
je znám už v raně křesťanském umění, např. motiv na reliéfu sarkofágu Junia Bassa
(Traditio legis se svatými Petrem a Pavlem, kolem roku 359) nebo Traditio legis
(mozaika v Mauzoleu sv. Konstancie v Římě, 5. století). Předobrazem tohoto motivu
může být starozákonní legenda předání desek Zákona Mojžíšovi Hospodinem na hoře
Sinaj. Zobrazení těchto dvou apoštolů je tradičním motivem devocionálního charakteru,
který poukazuje na židovskou i pohanskou část křesťanské církve.203
Jejich společné apoštolské poslání je zaznamenáno také ve Zlaté legendě Jakuba
de Voragine. Nakonec v Římě byl ve stejný den sv. Petr ukřižován na obráceném kříži a
sv. Pavel sťat mečem: „Pavla oslavil meč, kříž Petra, u obou tentýž vládce byl, místo i
202
203

Viz ROYT (pozn. 78), s. 45.
Viz HALL (pozn. 76), s. 350.
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den; tím vládcem byl Nero, Řím místem“.204 Jak dále Zlatá legenda uvádí, Řehoř
ustanovil, že svátek sv. Petra se má slavit v den jeho mučednické smrti a svátek sv.
Pavla až následující den, a to z důvodu vysvěcení chrámu sv. Petra v tento den a jeho
dřívější obrácení na křesťanskou víru a proto, že byl římským biskupem.205
Na fresce jsou apoštolové zobrazeni sedící na oblacích, sv. Pavel je starý muž
s bohatým plnovousem s vysokým čelem a pleší. Proti ustálené symbolice nedrží
v rukou meč či knihu, ale o trup má opřenou hůl, kterou přidržuje levou rukou, pravá
ruka naznačuje gesto směřující k srdci. Oblečený je do dlouhé modré tuniky a dlouhé
dynamicky zpracované drapérie. Jeho pohled je směřován k centrálnímu motivu celé
fresky – Nejsvětější Trojici.
Apoštol sv. Petr, významná osobnost mezi ostatními apoštoly, byl nejblíže
Kristovi a podle různých zpráv založil první křesťanskou obec. Sedí po pravé straně sv.
Pavla, je oděný do dlouhé suknice připomínající „katonet“ (plášť, suknice, tunika,
zpravidla vyrobený ze lnu, zahalující celé tělo) s krátkými rukávy, pod nimiž je vidět na
pažích, že má oblečenou halenu. V záňadří je vidět šátek, který nosil stále s sebou a
kterým si často utíral slzy. Na hlavě má čepici připomínající židovský „kipot“
(pokrývka hlavy, kterou nosí Židé, aby nestáli před Bohem nazí). Zobrazen je také jako
starý muž s bohatým šedivým plnovousem. O pravou nohu má opřenou knihu, kterou
s nataženou pravou rukou přidržuje, pravděpodobně se jedná o připomínku desek
Zákona, které jim předal Kristus. Tváří je otočen ke sv. Pavlu, ovšem očima pohlíží
mimo prostor motivu. Pod sv. Petrem a sv. Pavlem je putti, který s pohledem na diváka
ukazuje pravou rukou na apoštoly.
Obě dvě postavy jsou zdařile kompozičně vyjádřeny ve vzájemné komunikaci a
tvoří tak přirozené vnímání motivu. Jejich malířské zpracování je zaměřeno na detaily,
které dotváří uměleckou výpověď. Příjemně působí charakteristika portrétních částí,
které jsou zachyceny s psychologickým prokreslením a se zdůrazněnou mimikou
vyjadřující živou komunikaci. Draperie má také kvalitnější malířské zpracování. U
tohoto motivu se objevuje i zdařilejší práce se stínem, například jemné vystihnutí
kontrastu osvětleného detailu na levém rameni sv. Pavla.
Pokud se zaměříme na tuto část rozsáhlé fresky a budeme ji pojímat jako
samostatné dílo, vystoupí na nás jemně vyjádřená expresivnost, zbavená realistické
204
205

Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 189.
Ibidem, s. 189.
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popisnosti. Myšlenkový i formální efekt jednoznačně navazuje na projev prožitku a
pocitů, které divák může vnímat bez přítomnosti ustáleného způsobu uměleckého
projevu doby i projevu samotného malíře.
Další částí fresky je motiv Dvou žen [93], který je uvedený na kompozičním
schématu pod čísly 28 a 29. Na této části nástěnné malby hornoměstského kostela jsou
vyobrazeny dvě sedící ženy na oblaku. Bohužel i na tomto výjevu je těžké identifikovat,
které biblické ženy Oderlitzky zobrazil. Žena vpravo má na noze položenou otevřenou
knihu, která ovšem nemůže být bezpečným vodítkem k určení zobrazených postav.
Kniha v křesťanské symbolice je hojně užívána ve výtvarném umění, dokonce může
nahrazovat symboliku svitku, který byl starověkou obdobou knihy, a proto může
charakterizovat spoustu osobností zaznamenaných v Bibli.
James Hall ve výčtu možných světců a světic se zmiňuje pouze o dvou ženách
se symbolikou knihy: „Panna Marie čte knihu při Zvěstování“ nebo „Knihu čte i
hloubavá Marie Magdaléna“.206 Pokud bychom vzali v úvahu jeho závěr, mohlo by se
tedy jednat o postavy sv. Máří Magdalény a její sestry sv. Marty. V Novém zákoně se o
sv. Martě zmiňují evangelia v souvislosti se vzkříšením Lazara z Betanie, kdy Kristus
Martě říká; „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít“ (J
11,25).207 O Martě se zmiňují též, Lukášovo evangelium (L 10,38 - 42) a Janovo
evangelium (J 12,1 - 2). Sv. Marta představuje světici, která je chápána jako
pečovatelka ve službě bližním.208
Obě ženy sedí na oblacích a jsou oděny do dlouhých šatů, přes ramena mají
dlouhou drapérii. Na hlavě mají uvázané šátky jako znamení čistoty, u ženy vlevo je
znatelné, že má šátek upravený do bílého turbanu. Její oblečení působí okázalejším až
světským charakterem, což nebývá u Oderlitzkého prací běžné. Na fresce nejsou tyto
ženy zobrazeny, tak jako jiné postavy, v pojetí zbožné úcty k centrálnímu motivu celé
fresky tzn. k Nejsvětější Trojici, ale charakterizují vzájemný rozhovor, což dokládá i
jemná gestikulace rukou. Naopak pro vyjádření vzájemné komunikativnosti neodpovídá
portrétní charakteristika, která je zaznamenána u obou žen s upřeným pohledem před
sebe. Malířská úprava tohoto motivu je odlišnější než motivy, se kterými sousedí
(nalevo dvojice apoštolů sv. Petr a sv. Pavel, napravo apoštol sv. Jakub Větší). Ženy na
206

Viz HALL (pozn. 76), s. 223.
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 103.
208
Viz ATTWATER (pozn. 118), s. 266.
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této části fresky nemají tak zvýrazněnou kresebnou část malby a barevné vyjádření ženy
vlevo ve světlých barvách utápí motiv do mírného pozadí. Je možné, že tímto chtěl
Ignaz Oderlitzký vyjádřit střídání pozic jednotlivých motivů, aby dosáhl hloubky
zobrazení, jelikož tato snaha je pouze v náznaku, tak tím ztrácí tento účinek jasný výraz.
Na motivu Anděl se stuhou II. [94], na kompozičním schématu uvedeném pod
číslem 21, nese anděl stuhu s nápisem „ISTAE SUNT GENERATIONES COELI, Gen
2:4:“ (z lat. – Tito jsou rodové nebes) která nás odkazuje na První knihu Mojžíšovu –
Genesis.209 Vzhledem k tomu, že Anděl se stuhou II. je namalován nad skupinou
starozákonních patriarchů a proroků a novozákonních světců, lze usoudit, že Oderlitzky
použil citaci verše z Genesis jako potvrzení personifikované alegorie vzniku země, nebe
a lidstva v biblických postavách a dokazuje tím, že „Stvořitel nebes i země má od
počátku svůj lid.“210 Pokud vezmeme v úvahu motiv Anděla se stuhou I. s nápisem; „Z
generace na generaci“, jedná se téměř jistě o záměr malíře verbálním způsobem
vyjádřit

hlavní

myšlenkový

základ

devocionálního

vyjádření

celé

fresky

hornoměstského kostela. Oba andělé jsou zobrazeni jako poslové, nikoliv však
s přesným určením jejich podstaty, určující zda se jedná o cherubíny či serafíny.
I zde je zobrazen Anděl se stuhou II. jako muž mladistvého vzhledu, světlých
vlasů s jedním párem křídel, zahalen do rozevláté spodní bílé draperie, přes kterou má
šedomodrou draperii, charakterizující svou rozevlátostí subtilní pohyb. V rozpažených
rukou drží konce stuhy s nápisem. Celý výjev dotváří kompoziční zpracování dvou
andělů, napravo je další anděl se stejným malířským vyjádřením a tvoří pandán
s andělem se stuhou. Druhý anděl má sepjaté ruce k modlitbě, s hlavou zvednutou
k motivu Nejsvětější Trojice. Zahalený je do modré draperie s vyjádřenými tmavě
okrovými záhyby draperie, která částečně zahaluje zadní partii ramen. Celá skupinka je
doplněna ještě dvěma andílky (putti) a je nesena na oblacích.
Tento motiv má nepochopitelně stejný nedostatek v malířském zpracování
draperie ve srovnání obou andělů. Anděl se stuhou II. má poměrně zdařile namalovanou
draperii s logickým rozpohybováním, které vystihuje pohyb ve volném prostoru, kdežto
anděl doplňující pandán má draperii vyznačenou nedbalou charakteristikou, která jen
zdánlivě akceptuje dojem textilního materiálu. V tomto detailu působí na fresce
Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon s. 23. „Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy
Hospodin Bůh učinil zemi a nebe“.
210
Ibidem, Starý zákon, s. 21.
209
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nedbalým dojmem. Celkové vnímání barevné kompozice můžeme zařadit do standardní
palety Ignaze Oderlitzkého. Tak jako na jiných částech fresky, můžeme si i zde
všimnout, že malíř výstižně charakterizuje křídla andělů (kromě křídel putti). Jejich
pozici dokáže ztvárnit v přirozeném a logicky očekávaném tvaru. Dokonce jejich
objemovost citlivě dotváří danou prostorovou kompozici a tak dosahuje malíř
kompoziční uzavřenosti daného detailu.
Použití teplých světlejších barev na jedné straně a nedominantní působení
tmavších odstínů na straně druhé zařazuje tento motiv do mírného pozadí na úroveň
druhé projekce, mezi starozákonní patriarchy a proroky, kteří jsou na fresce situováni za
postavami novozákonních světců.
Motiv apoštolů sv. Jakuba Většího, sv. Šimona Kananejského (Zélót), sv.
Judy Tadeáše (kompoziční schéma 23, 26, 27) a starozákonních patriarchů Izaiáše,
Mojžíše a Davida (kompoziční schéma 20, 22, 24, 25).
Na fresce [95] je zobrazen apoštol sv. Jakub Větší (Starší či Zebedeův)
v rozkročeném postoji, oděný do modré tuniky a přes ramena má krátký plášť, na
kterém jsou dvě mušle (hřebenatky), symbolizující jednak samotného světce, tak také
poutníka obecně.211 Levou rukou se opírá o poutnickou hůl, u pasu má přivázaný
charakteristický atribut poutníků, tykev na vodu. Upřený pohled, směřující k Nejsvětější
Trojici společně s celým postojem podpořeným rozmáchlým gestem pravé ruky,
ukazuje na odhodlanost a nebojácnost. Snad se Oderlitzky chtěl takto vypořádat s
myšlenkou, která charakterizuje tohoto světce jako Matamorose (Maurobijce), což se
vztahuje k legendě, která říká, že během reconquisty se křesťanským rytířům zjevil sv.
Jakub na bílém koni, aby bojoval za křesťanství.
Další možnou inspirací pro Oderlizkého mohla být i zmínka v Novém zákoně
(Mk 3,17), kde se píše: „A Jakuba Zebedeowa a Jana bratra Jakubowa, a dal gim
gméno Boanerges, to gest, synowé hromovi“.212 Kristus tak chtěl vlastně
charakterizovat bouřlivý temperament sv. Jakuba Většího i jeho bratra Jana. Další
zmínka o jejich bouřlivé povaze je zaznamenána v evangeliu sv. Lukáše (L 9,51 – 56).

Viz HALL (pozn. 76), s. 287. „Z důvodů ne zcela jasných se mušle stala odznakem vyznačujícím
poutníka ke hrobu Jakuba Většího v Compostelle ve Španělsku a je známo, že byla užívána od počátku
12. století. Stala se proto atributem světce samotného a je často užívána v renesančním i pozdějším umění
k označení poutníka vůbec.“
212
NOVÝ ZÁKON: Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, Praha 1868, s. 51.
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Před cestou Krista do Jeruzaléma poslal před sebou dva posly, kteří přišli do jedné
samařské vesnice, kde se k nim nezachovali přívětivě, Jakub a Jan na to řekli: „Pane,
chcešli, ať dime, aby oheň sestaupil s nebe, a spálil ge, gako i Eliáš učinil? Ale (Ježiš)
obrátiw se potrestal jich řka: Newite, čiho gste wy ducha“213
V tomto postoji apoštolů – učedníků se jistě ukazuje láska ke Kristu, ale také
může charakterizovat nepřátelství, které se projevovalo mezi Židy a Samaritány, což
například dokládá evangelium sv. Jana (J 4,9), kde se praví: „Kterak ty, gsa Žid, žádáš
ode mne nápoge od ženy Samaritánky? (nebo neobcugi Židé se Samaritány).“ 214
Bezesporu Jakubova odhodlanost vyjádřená na fresce představuje oddanost Kristovi
v jeho následování a odvážně vydávat o něm svědectví i za cenu vlastní oběti.
Dalším apoštolem (uprostřed skupinky) je sv. Šimon Kananejský (Zélót,
Horlivec). Někdy je zobrazován společně se sv. Judou Tadeášem, což je příklad i fresky
v hornoměstském kostele. Sv. Šimon sedí na oblacích, oděný do tuniky, přes kterou má
přehozenou drapérii, která působí velmi hmotně a těžce. Na nástěnné malbě můžeme
vidět mladého muže ve středním věku s plnovousem. V pravé ruce přidržuje na nohách
knihu a levá ruka ukazuje na srdce. Zpravidla je sv. Šimon zobrazován s atributem
mečem nebo pilou, která je nástrojem jeho mučednické smrti (nejprve byl probodnut a
potom pilou rozpůlen).215 Na Oderlitzkého fresce je však namalován pouze s knihou,
obecným atributem, se kterým jsou zobrazováni jak apoštolové, tak i evangelisté,
církevní Otcové apod.
Malířské podání postavy sv. Šimona je zcela jiné než u sv. Jakuba Většího.
Šimon je zde znázorněn v klidné oddanosti, která spíš potvrzuje jeho přídomek
„Horlivec“. Tedy v klidném přijímání osudu horlivého následování Boha v bezmezné
oddanosti. To dokazuje i jeho působení v Egyptě, Mezopotámii a následně Persii, kde
byl, podle tradice, společně s Judou Tadeášem umučen.
Třetím apoštolem v této skupině je sv. Juda Tadeáš. Tradice mu dává dvě jména,
v evangeliích sv. Matouše a sv. Marka je uváděn jen jako Tadeáš (Mt 10,3, Mk 3,18) a
v evangeliu sv. Lukáše a ve Skutcích je jmenován jako Juda Jakubův (L 6,16, Sk 1,13).
Jméno Tadeáš může být aramejského původu (tadda – hruď, v překladu by mohlo
znamenat velkodušný), nebo může být obměnou řeckého jména Thedor či Theodotus.216
213

Ibidem, s. 97.
Viz NOVÝ ZÁKON (pozn. 212), s. 131.
215
Viz RAVIK (pozn. 201), s. 486.
216
Svatý otec: Generální audience Benedikta XVI: Šimon Kananejský a Juda Tadeáš, [online].
214
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Na fresce je sv. Juda Tadeáš zobrazen ve stejné pozici jako sv. Šimon, společně
tvoří vzájemný doplňující protějšek a tomu odpovídá i malířské zpracování. Oderlitzký
tím vlastně zdůrazňuje jejich společný osud. Juda Tadeáš také sedí na oblacích po levé
straně sv. Šimona, je oděn do tuniky a přes ramena má přehozenou drapérii, která také
působí velmi hmotně a těžce. Mezi oběma postavami je anděl (putti), nesoucí přes
rameno kyj, který je atributem mučednické smrti sv. Judy Tadeáše. Na levé noze má
v klíně poleženou podobiznu (oválný obraz), přidržující oběma rukama, kterou by měla
být podobizna Krista. Toto vyjádření se odvolává na jeho skutky, kdy přinesl obraz
s podobou Krista králi z Edessy a ten ho vyléčil z nemoci. Snad právě tento skutek ho
učinil svatým patronem pro beznadějné případy.217 Na fresce má podobizna Krista na
obraze stejné podobenství jako sv. Juda na fresce. Nejen portrétní charakteristikou
Krista, ale i stejným oblečením (modrá tunika se stejným záhybem u krku a červená
draperie přehozená přes záda), připomíná tohoto apoštola. Rozdíl je pouze ve
znázornění svatozáře na portrétu Krista.
I když apoštolové tohoto motivu tvoří jeden kompoziční celek, nevyjádřil zde
Ignaz Oderlitzký nějakou vzájemně komunikační aktivitu tří postav. Každého
charakterizuje samostatně v jeho symbolickém a biblickém významu. Jedině sv. Jakub
pohlíží k Nejsvětější Trojici, ostatní, sv. Šimon a sv. Juda, pohlížejí před sebe na diváka
fresky.
Jejich malířské zpracování patří mezi kvalitnější části fresky. Jednak vyjádřením
jakési akčnosti s dramatickými gesty v postoji namalovaného učedníka (např. sv.
Jakub), tak také zvýšenou mírou pro definici detailů, která se např. projevuje snahou o
psychologické prokreslení portrétních částí, jasného vyjádření gestikulace rukou.
Realisticky popisnější draperie, svou velmi dynamickou a zbytnělou formou, je
standardním prostředkem Ignaze Oderlitzkého v řešení figurálních prvků, které nemají
výraznější chyby.
Námět tří apoštolů je namalován na pozadí, které tvoří starozákonní
patriarchové. Jedná se o Mojžíše a krále Davida a proroka Izaiáše. Za polopostavou
Izaiáše je namalována další postava starce s bohatým plnovousem. Bohužel na fresce
není ve vztahu k této postavě znázorněn žádný ikonografický symbol či atribut.
Domnívám se, že se pravděpodobně jedná o dalšího starozákonního proroka,
zařazeného mezi tzv. Velké proroky, a to Jeremiáše nebo Daniela. Celá scéna
217

Juda Tadeáš, [online].
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starozákonních patriarchů na hornoměstské fresce je namalována ve světlých barvách a
vytváří tak šerosvitné pozadí, čímž vlastně připomíná, že křesťanství se opírá také o
posvátné židovské knihy, ve kterých nachází příslib příchodu Spasitele, jak je následně
v Novém zákoně vyznáván v postavě Krista.
Patriarchové jsou charakterizování jako staří mužové archaického vzhledu s
plnovousy, kromě krále Davida, který je namalován v královské příznačnosti. Postavy
patriarchů vystupují z oblačného prostředí, jehož barevné podání je v souladu
s šerosvitným rázem pozadí.
Prorok Izaiáš drží v levé ruce knihu, která může být připomínkou jeho autorství
knihy prorockých výpovědí, které zahrnují zmínky o různých vládcích a myšlenky o
příchodu mesiáše.218 Gesto pravé ruky se zdviženým ukazováčkem vyznačuje jakýsi
prorocký charakter a je zcela v kontextu jeho proroctví zapsaného ve Starém zákoně (Iz
7,14): „Ecce virgo concipiet et pariet filium“ (z lat. – Hle, panna počne a porodí
syna).219 Na fresce je namalována polopostava s hlavou zahalenou do bílé látky
(pravděpodobně se jedná o talit220), tak jak to můžeme vidět u židovského kněze při
liturgické činnosti.
Praotec Mojžíš drží v levé ruce dvě kamenné desky nahoře zaoblené, na nichž
jsou vytesána čísla I., III., IV. a X. Desky symbolizují Desatero (Zákon), ve kterém od
Hospodina dostal izraelský lid deset přikázání pro nový život (Starý zákon Ex 19 a 20);
„Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to… Bůh vyhlásil všechna tato přikázání“.221
Polopostava Mojžíše je namalována v charakteristické symbolice. Na hlavě má po obou
stranách dva výčnělky, které symbolizují světelné paprsky – zářící kůži na tváři (Starý
zákon Ex 34,29); „Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sinaje, měl při sestupu z hory
desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na
tváři“.222
Napravo od Mojžíše se nachází král David, oblečený do hermelínového pláště
s královskou korunou na hlavě, s upřeným pohledem na Nejsvětější Trojici. I když se ve
Starém zákoně uvádí, že David hrál Saulovi na citaru (S 16,23 – „Kdykoli na Saula
218

Viz ROYT (pozn. 78), s. 83.
Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 632.
220
Talit [online]. Modlitební plášť, který nosí muži při modlitbě přes ramena nebo si jím zakrývají hlavu,
je většinou bílý s několika pruhy, zhotovený z jakéhokoli materiálu, kromě směsi vlny a lnu, což zakazuje
přímo Tóra (tzv. ša´atnez). Talit má předepsanou minimální míru, od větší šály až po velký plášť, který
může mít i rozměry 400x200 cm.
221
Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 81.
222
Ibidem, s. 94.
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doléhal duch od Boha, bral David citaru a hrál na ni. Saulovi to přinášelo úlevu a bylo
mu dobře, zlý duch od něho odstupoval“), je David na nástěnné malbě vyobrazen, jak
hraje na harfu. Zobrazení Davida s harfou je oblíbeným tématem, i když není zcela
jasné, kdy a proč došlo k záměně hudebního nástroje223, protože podoba hebrejské
harfy, na kterou by mohl král David hrát, není známa. To, že se jedná o dva rozdílné
hudební nástroje, dokládají i rozdílné názvy – harfa (hebrej. „nebel“) a citara (hebrej.
„kinór“).224 Hudební nástroj, který můžeme nazvat citerou či citarou, pochází už ze
starověku, a to z východu. Starověká citara v Evropě byla nejspíš vytvořena z harfy či
lyry. Také podoba „citery“, kterou můžeme znát od poloviny 19. století, odpovídá
tvarovému řešení podobné malé harfě (tzv. harfové citery), nelze ovšem plně srovnávat
starověké a současné hudební nástroje. To také může vysvětlit proč, je nástroj, na který
hrával král David, různě pojmenován.
Jak jsem se již zmínil, jsou starozákonní patriarchové a proroci na fresce
zachycení v tzv. druhém projektu (v pozadí) za novozákonními světci. Ignaz Oderlitzky
malířsky tento prvek řešil prosvětlenou paletou barev v mírném šerosvitu, bez
zdůrazněných detailů a začleněním postav do oblačného prostředí. Jednotlivé postavy
Starého zákona namaloval jako polopostavy, kromě krále Davida, který je vyjádřen
v celé postavě, sedící na oblaku.
Motiv Panny Marie [96], na kompozičním schématu je uveden pod číslem 6,
je pojatý se snahou vymezit Panně Marii samostatné významné místo. Pro vyjádření
myšlenky zde spojil malíř dva motivy - motiv Trůnící Madony a motiv Nanebevzetí
Panny Marie. Tím Oderlitzký vyjadřuje přiblížení důležitosti Panny Marie k Nejsvětější
Trojici. Vzhledem k tomu, že je nesena Panna Maria na oblaku nadnášeném anděly,
přikláním se k názoru, že hlavním inspiračním zdrojem malíře je ikonograficky ustálený
typ Assumpty. Pojetí kompozice této části fresky ovšem zcela pomíjí dramatický patos
a dynamický charakter, je zde tlumočen pouze pohybem okolních figur a malířským
zpracováním drapérie. Dynamiku současně podtrhuje dominantní modrá barva pláště,
do kterého je Panna Maria zahalena. To, že na kompozici není přímo zařazena do
kruhového rámce s ostatními světci a proroky a že je namalována přímo pod Kristem
(Nejsvětější Trojici), vytváří spojnici mezi pozemskou a nebeskou sférou.
Např. Jan de Bray (1627 – 1697): „David hrající na harfu“, Peter Paul Rubens (1577 – 1640): „Král
David hraje na harfu“
224
Haleluja! Chvalte Hospodina! [online]
223
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V levé ruce drží Panna Maria u prsou kousek látky, která může symbolizovat
roušku potřísněnou Kristovou krví ve chvíli, kdy stála u kříže, na němž Kristus umíral.
Rozšíření tohoto motivu v našich zemích je známo již od středověku a vztahuje se
k získání relikvií, které Karel IV. přivezl z Německa pravděpodobně v letech 1353 –
1354. Původně byla rouška uschována v Trevíru, kam ji darovala císařovna Helena.
Motiv roušky s Kristovou krví se opírá o myšlenkový základ „imitatio Christi“, který
můžeme najít v dobové literatuře, zejména v textech sv. Anselma ze 13. století.225
Koneckonců Oderlitzkému, jak je vidět na nástěnné malbě, nešlo o vyjádření
monumentality motivu, ale především vyjádření božské důstojnosti, zosobnění pokory,
poslušnosti a oddanosti Kristu, což v českých zemích právě ve vztahu k Panně Marii
nebylo, vzhledem k tak silně rozvinutému mariánskému kultu, neobvyklé. Výrazný
rozvoj mariánského kultu v českých a moravských zemích byl důsledkem rekatolizace,
která započala majestátem Ferdinanda II. – Obnovené zřízení zemské. Majestát
povoloval pouze katolické náboženství, mimo oblast Slezska, kde byla povolena
luteránská církev. Katolické náboženství se stalo státním náboženstvím, hlavně
jezuitský řád šířil uznání Neposkvrněného početí Panny Marie, a dokonce profesoři
pražské univerzity museli při svém nastoupení přísahat, že budou toto dogma hájit, a
studenti museli při ukončení studia tuto tezi obhajovat.226
Klečící Panna Maria na oblaku je oděna do červené tuniky a modrého pláště.
Její pohled je upřený mimo rámec kompozice směrem k divákovi. Její pravá noha
v pokleku má nepřirozené a figurálně nelogické vytočení. Postava je vyjádřena
v harmonické a klidné poloze, Panna Maria je zobrazena jako mladá žena s podporou
charakteristiky milujícího a chápajícího člověka. Modrá draperie, která ji zahaluje téměř
celou, včetně ramenou i hlavy, je dynamicky zpracována v intencích rukopisu Ignaze
Oderlitzkého, což znamená, její využití pro podporu řešení figurálního motivu a zvýšení
účinku mírně zdramatizovaného výtvarného pojetí.
Anděl, nadnášející oblak s Pannou Marií, ho levou rukou přidržuje a pravou
rukou se o oblak svým předloktím opírá. Upřeným pohledem na Pannu Marii vyjadřuje
vlastní zaujetí významnou osobností křesťanské víry. I tato postava vykazuje rukopisné
standardy Oderlitzkého malířského vyjadřovacího jazyka. Dá se říct, že v pojetí figury
anděla má již malíř vytvořen svůj svébytný manýristický přístup.
225
226

Viz ČERNÝ (pozn. 90), s. 66.
Viz ROYT (pozn. 78), s. 212–213.

118

______________________________________________________________________

Kompoziční schéma pod čísly 7, 8, 9, představuje na hornoměstské fresce
skupinu, kterou tvoří novozákonní postavy sv. Jan Křtitel, sv. Jan Evangelista a sv.
Josef [97].
Osobnost sv. Jana Křtitele charakterizuje sv. Marek ve svém evangeliu takto;
„To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a dejte se
pokřtít na odpuštění hříchů.“ Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli
k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu“. (Mk 1,4 –
5).227 Předobraz světce můžeme najít i ve Starém zákoně, a to v knize Izaijáš (Iz 40,1 –
3) nebo v knize Malachiáš (Mal 3,1). Pravděpodobně i z těchto textů vycházel sv.
Marek ve svém evangeliu.
Sv. Jan Křtitel je zobrazen s tradičními atributy, vztahujícími se k této postavě.
Je posazen na oblaku s pokrčenou pravou nohou pod sebe a levou nohou nataženou
dopředu. Přes levé rameno má opřenou dlouhou hůl, kterou přidržuje levou rukou. Hůl
je zakončena tenkým křížem s uvázanou stuhou, na níž je text „Ecce agnus Dei“ (z lat.
– Ejhle beránek boží). Na fresce lze vidět pouze slovo Ecce. Jedná se o připomínku z
Janova evangelia (J 1,29), kde se uvádí, že takto sv. Jan Křtitel označil Krista, když za
ním přišel k Jordánu, aby se dal pokřtít. K tomu se váže i další prvek, a to bílý beránek,
který leží u jeho nohou a Jan Křtitel gestem pravé ruky na něj ukazuje. Ortodoxní
(pravoslavná) církev vymezuje sv. Jana Křtitele jako anděla s křídly.228
Porovnáním vzájemné délky rukou zjistíme, že Ignaz Oderlitzky zde nedoržel
logické vyjádření figurativního motivu, protože levá ruka je delší, než pravá. Na fresce
je tento světec namalován v pozici poloprofilu s tím, že se upřeně dívá přes postavy sv.
Jana Evangelisty a sv. Josefa na Pannu Marii. Za postavou sv. Jana Křtitele jsou dva
putti, z nichž jeden nese v pravé ruce neidentifikovatelný předmět, pravděpodobně se
jedná o misku, se kterou sv. Jan Křtitel prováděl křty v řece Jordán.
Oblečení sv. Jana Křtitele odpovídá biblickému popisu: boky má zahalené do
světlé velbloudí kůže, nahoře vykasané přes pás (Mt 3,4 – 5); „Jan měl na sobě šat
z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků…“229, což lze jen domýšlet podle náznaku
malířského zpracování. Polonahé tělo má přes ramena zahalené do drapérie. Oderlitzky
charakterizuje sv. Jana Křtitele jako mladého muže s krátce střiženými vlasy a krátkým
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 41.
např. Svatý Jan Křtitel jako anděl pouště, ikona, Stroganovská škola, 1620, Treťjakovská galerie,
Moskva
229
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 12.
227
228
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vousem na bradě, což nebývá zcela obvyklé zobrazení, naopak často na zobrazeních
mívá dlouhé vlasy a plnovous. Charakteristika postavy sv. Jana Křtitele zde také
připomíná svou muskulaturou horní části těla spíš atletickou, než asketickou postavu
člověka, který se živil kobylkami a medem divokých včel (Mt. 3,4). Zejména proporční
vztah krčních svalů s poměrovou velikostí hlavy nepřirozeně a dominantně
charakterizuje postavu světce.
Typologický vztah Starého a Nového zákona vyznačuje společné zobrazení sv.
Jana Křtitele (představuje vizi splnění proroctví Starého zákona) se sv. Janem
Evangelistou (představuje Nový zákon).230 Apoštol Jan byl u všech důležitých událostí,
které jako učedník spatřil v blízkosti Krista (Kristovy zázraky, Poslední večeře,
Ukřižování Krista apod.). Sám Kristus si sv. Jana vyvolil jako nejmilejšího učedníka,
jak dosvědčují texty evangelií k tématu Poslední večeře; „Jeden z učedníků, kterého
Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku“ (J 13,23).231
Sv. Jan Evangelista na fresce je také posazen na oblaku, oděný do dlouhé
modré tuniky, s drapérií přes levé rameno a je zobrazen jako muž mladistvého vzhledu
s dlouhými vlnitými vlasy, bez vousů. Jeho pohled míří vzhůru k Nejsvětější Trojici, k
inspirativnímu prvku jeho novozákonních textů. Levou rukou přidržuje knihu a v pravé
drží brko na psaní. Lze se domnívat, že malíř se snažil sv. Jana Evangelistu
charakterizovat na nástěnné malbě hlavně jako autora čtvrté knihy evangelií a poslední
knihy Nového zákona, a to Apokalypsy (Zjevení Janovo). K tomuto závěru vede
zobrazení anděla nad hlavou sv. Jana Evangelisty, který nese knihu opatřenou sedmi
pečetěmi: „A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou,
zapečetěnou sedmi pečetěmi“ (Zj 5,1).232
Malba je zhotovena s jedním, až bizarním detailem. Jedná se o detail pravé
nohy vyčnívající z tuniky, který je namalován pouze v plošném vyjádření, které působí
jako obrysová kolorovaná plocha. Do tohoto rámce se snažil malíř vykreslit prsty u
nohou z čelního pohledu, což způsobilo, společně s nevyjádřenou plastickou
charakteristikou figurálního detailu nártu, dojem nohy s ortopedickou vadou.
Domnívám se, že tento drobný nedostatek vznikl spíš nedbalostí malíře, protože jinak
při zpracování některých detailů, zejména rukou, jsou patrné daleko kvalitnější přístupy,
se správným vyjádřením drobné gestikulace.
230

Viz ROYT (pozn. 78), s. 91 a 94.
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 105.
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Ibidem, Nový zákon, s. 236.
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Třetí postavou, na této části fresky, je sv. Josef, který je zobrazen v blízkosti
sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty, ale myšlenkové propojení tohoto segmentu
fresky musíme hledat se samostatným vyobrazením Panny Marie, která trůní na oblaku
po jeho levici jako samostatný výjev, ke kterému míří pohled sv. Josefa. Zpravidla je
postava sv. Josefa zobrazována jako postava starého muže se šedivým plnovousem, i
když v Bibli se charakteristika zjevu sv. Josefa neobjevuje. Na fresce hornoměstského
kostela je naopak zobrazen v mladším pojetí, které odpovídá protireformačnímu vlivu,
kdy jeho uctívání bylo více prosazováno, zejména sv. Terezií z Avily.233
Osobnost tohoto světce je v křesťanské církvi velice zásadní, protože on byl
povolán Bohem Otcem k výchově Krista. V evangeliu sv. Matouše je zaznamenáno;
„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo
počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj
lid z jeho hříchů“ (Mt 1,20 – 21).234
Nástěnná malba představuje sv. Josefa, oděného do dlouhé modré tuniky a
bohaté drapérie, vzhlížejícího k Panně Marii a Nejsvětější Trojici s gestem levé ruky,
kterou otevřenou dlaní pozvedává vzhůru. V pravé ruce drží rozkvetlý prut, opřený o
rameno, který je symbolem znamení z nebes, když byl vybrán za manžela Panny Marie:
„… přinesl svou ratolest, a když se rozpukla v květ a na jejím konci se usadila holubice
přilétající z nebe, bylo z toho všem jasné, že dívka bude zasnoubena jemu“.235 Je
zajímavé, že na fresce není u tohoto světce připomenuto jeho řemeslo – tesař, které je
obvykle, ve výtvarném umění, připomínáno atributy tesařského nářadí.
Porovnáním vzájemných poměrů výstavby figurálního zpracování, zde
docházíme k poznání nelogických vazeb, které malíř ukrývá pod draperií. Projevuje se
to zejména na ztvárnění levé nohy, jejíž část vychází z draperie modré tuniky. Ve
výrazu sv. Josefa je patrný charakter muže oddaného a spravedlivého, který se rozhodl
plnit věrně Boží vůli.
Napravo od sv. Josefa je namalovaný putti, který gestem levé ruky ukazuje na
sv. Josefa. Vzhledem k tomu, že putti vyplňuje prostor mezi Pannou Marií a sv.
Josefem, tvoří pomyslnou spojnici mezi těmito biblickými postavami.

Viz HALL (pozn. 76), s. 203, 441 – Terezie z Avily založila karmelitánský klášter v Avile roku 1562,
který byl zasvěcený sv. Josefu, současně reformovala karmelitánský řád, v němž prosadila přísnou kázeň
původní řehole.
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Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 11.
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Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 256.
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Identifikace části fresky, na kompozičním schématu uvedené pod čísly 11, 12,
14, je také velmi problematická, protože nejsou zde zobrazeny dostatečné atributy, které
by bezpochyby mohly určit zobrazené postavy. Pravděpodobně se jedná o rodiče Panny
Marie - sv. Jáchyma a sv. Annu [98]. Lze předpokládat, že v záměru obsahové stránky
fresky nemohl Ignaz Oderlitzky biblickou postavu sv. Anny opomenout, už jen
z důvodu zasvěcení kaple tohoto hornoměstského kostela.
O sv. Jáchymovi a sv. Anně se nezmiňují biblická evangelia, ale dovídáme se o
nich z apokryfních textů, zejména z Jakubova protoevangelia, které zaznamenává
neposkvrněné početí sv. Anny a výchovu jejich dcery Marie, matky Krista.
Sv. Jáchym klečí na oblaku v pokorné úctě se sepjatýma rukama, připravenýma
k modlitbě. Anděl nalevo drží v ruce hůl, která je podobná pastýřské holi, může
připomínat okamžik, kdy zahanbený Jáchym, když byl vykázán z chrámu, odešel do
pouště ke svým pastýřům, kde se mu zjevil anděl se zvěstováním o početí sv. Anny;
„Tu se před ní objevil anděl Páně, který ji řekl: Anno, Anno Pán vyslyšel tvou modlitbu.
Počneš a porodíš a o tvém potomstvu budou mluvit po celém světě“.236 Na fresce je sv.
Jáchym oděn do dlouhé tuniky, přes kterou má přehozený plášť, sepnutý na prsou. Jeho
zbožný postoj charakterizuje vyjádření díků za zvěstování, že sv. Anna porodí dceru,
která bude matkou Krista; „Tu přišli dva poslové a řekli jí: „Tvůj manžel Jáchym
přichází se svými stády“. Vždyť se mu zjevil anděl a zvěstoval mu: „Jáchyme, Jáchyme,
Bůh vyslyšel tvou modlitbu. Odejdi odtud, neboť tvá manželka Anna počne ve svém
lůně“.237
Postava sv. Jáchyma je na fresce pojata jako starší muž s bohatým plnovousem a
pleší. Poměrně zdařilé je kresebné a malířské podání této postavy, které se projevuje ve
zvládnutém detailu. Princip vyjádření dynamického pojetí je, tak jako u jiných částech
fresky, pomocí rozevláté svrchní draperie, která má osobité malířské pojetí příznačné
pro Oderlitzkého tvorbu, a to statuární charakteristiku.
Sv. Anna sedí po levé straně sv. Jáchyma, je oděna do červeného šatu, přes který
má přehozený zelený plášť. S vroucím gestem má položenou pravou ruku na srdci.
Červená zde symbolizuje lásku a zelená barva (barva jara) je symbolem znovuzrození,
což na fresce odkazuje na zvěstování anděla o početí sv. Anny. Symbolika barev u sv.
Anny je důležitá, protože jinak nemá tato světice žádný zvláštní atribut. Její
236
237

Jakubovo protoevangelium [on line], část 4
Ibidem, 4 část
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charakteristika představuje sv. Annu jako běžnou ženu, aniž by byla nějakým způsobem
představena jako matka Panny Marie. Šátek, kterým má zahalenou hlavu, odkazuje na
skutečnost, že je vdaná. Portrétní část figurálního motivu sv. Anny vykazuje drobný
nedostatek, a to posazení nosu, které je ve vztahu k dalším detailům nelogicky mírně
vytočeno doleva. Draperie je zpracována ve shodné kvalitě, tak jako u zobrazení sv.
Jáchyma.
V pozadí motivu (za sv. Annou) je zobrazena ještě další postava ženy, která
nemá žádný charakteristický atribut, tudíž nelze tuto postavu přesně identifikovat.
Můžeme ovšem předpokládat, že Ignaz Oderlitzký v postavě ženy zachytil starozákonní
předobraz neposkvrněného početí Panny Marie i sv. Anny v postavě Sáry, která
Abrahamovi porodila syna Izáka skrze příslib samotného Hospodina. V Novém zákoně
je zaznamenáno; „Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou,
ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení“ (Žd 11,11).238
Žena na fresce je oděna do modré tuniky a hlavu má zahalenou bílým šátkem.
Portrét má namalovaný z profilu a pohlíží na skupinu světců (sv. Jana Křtitele, sv. Jana
Evangelistu a sv. Josefa). Levou ruku má přitaženou k prsům s dlaní nastavenou před
sebe. Umělecké vyjádření profilu tváře má nezvyklý přístup pro Ignaze Oderlitzkého,
protože čelo a nos jsou téměř v jedné linii, což je příznačné pro antické motivy, zejména
krétskou malbu (např. fresky „Pařížanka“ nebo „Dvorní dámy“ v paláci Knóssos na
ostrově Kréta) nebo také pro malbu klasicistního slohu přelomu 18. a 19. století.
Barevné pojetí ve světlých barvách její pozice v kompozičním řešení tohoto motivu ji
zařazuje za novozákonní postavy.
Všechny tři postavy tohoto námětu nejsou vyjádřeny ve vzájemném
myšlenkovém propojení, každá z postav má svou vlastní pozici. Oderlitzký legendickou
propojenost nevyjádřil ani náznakem drobné gestikulace nebo kontaktním pohledem.
Motiv [99] Árona a anděla s kadidelnicí (kompoziční schéma 16, 17, 18) a
starozákonních patriarchů Noema a Ezechiela (viz kompoziční schéma 15, 19). Áron je
jedním ze starozákonních proroků a patriarchů, na fresce je zobrazen jako první
židovský velekněz - kohen. Áron pocházel z kmene Levi, který hrál nezastupitelnou
úlohu a měl veliký význam v judaismu, dalšími důležitými příslušníky rodu jsou
Áronův bratr Mojžíš a jejich sestra Mirjam. Ostatní příslušníci kmene Levi byli jeho
238

Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 213–214.
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pomocníky239: „Přiveď pokolení Léviho a postav je před kněze Árona, aby mu
přisluhovali. Budou držet stráž před stanem setkávání za něho i za celou pospolitost,
aby se mohla konat služba při příbytku… Árona pak a jeho syny pověříš, aby střežili své
kněžství“ (Nu 3,6 – 10).240 Ve Starém zákoně jsou o něm zmínky i v Druhé knize
Mojžíšově (Exodus), kde ve 28. kapitole Hospodin ukládá Mojžíšovi, aby jeho bratr
Áron společně se svými syny sloužili jako kněží.241
Na nástěnné malbě je Áron namalován ve vznešeném modrém rouchu, jehož
podobu Mojžíšovi Hospodin určil také. Oderlitzky se sice nedrží přesně biblického
textu, ale přesto zobrazil kněžskou vznešenost Hospodinova služebníka. Postava je
oděna do tuniky, která pokrývá celé tělo (katonet), s dlouhými rukávy a do spodního
prádla (michnasajim), „aby zakrylo nahotu jeho těla“ (Ex 28,42). Přes tuniku je oblečen
do pláště s krátkými rukávy (me´il). Plášť je přepásán vyšívaným pásem (avnet) a na
hlavě má mitru se dvěma zašpičatělými konci (dvourohý klobouk).
Důležitou součástí oblečení židovského velekněze je „efod“, což je bohatě
vyšívaná vesta (nárameník). Podle pokynů Hospodina má efod mít dva kameny
(karneoly), na nichž jsou vyryta jména synů Izraele (na každém kameni šest jmen), ale
ten Oderlitzky na fresce nezobrazil, naopak zaměřil se na jinou důležitou symboliku, a
to na náprsník Božích rozhodnutí. Jedná se o jakýsi náprsní štít (chošen), v němž je
vsazeno dvanáct drahých kamenů do čtyř svislých řad a každý kámen nese jméno
jednoho z izraelských kmenů242:


první řadu tvořily: smaragd (kmen Levi), topas (kmen Šimon), rubín (kmen Ruben)



druhou řadu tvořily: jaspis (kmen Zabulon), safír (kmen Izachar), malachyt (kmen
Juda)



třetí řadu tvořily: ametyst (kmen Gad), achát (kmen Naftali), opál (kmen Dan)



čtvrtou řadu tvořily: onyx (kmen Benjamin), karneol (kmen Josef), chryzolit (kmen
Ašer)
Chošen byl šitý dvojitě, aby se do něj daly vkládat dva kameny, tzv. urim a

thumim. Do chošenu se vkládaly tehdy, když bylo třeba znát odpovědi z nebes. Bůh
odpovídal tak, že se po vložení kamenů urim a thumin rozzářila písmena na jménech
kmenů a vložené kameny pomohly knězi rozluštit Boží sdělení. Rabín Moše Ch. Koller
Iva STEINOVÁ, Židovský náhrobek. Symbol činností a povolání, Praha 2007, s. 220-228.
Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 126.
241
Ibidem, Starý zákon, s. 87–88.
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Judaica, biblistika: Kameny v náprsence Arona, [online].
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píše: „Když Hospodin mluvil s národem, používal k tomu tzv. urim a thumim, což byly
dva kameny, které se vkládaly do chošenu a jejich energií se rozsvěcovaly písmena ve
jménech kmenů. Tímto způsobem byly dávány odpovědi národu v důležitých věcech.
Právě díky různosti kamenů (každý měl svůj kámen a své jméno) mohl Hospodin hovořit
s Israelem. Každý kámen se svými písmeny byl důležitý, a bez něj by nebylo možno
obdržet nějaké smysluplné sdělení“.243 Chošen můžeme spatřit i u další postavy této
skupiny, a to proroka Ezechiela.
Postava

Árona

je

malířsky zpracována

standardním

způsobem

pro

Oderlitzkého tvorbu, kdy ve vyobrazení charakterizuje biblické patriarchy jako staré
muže s bohatým plnovousem. Áronův postoj a gestikulace rukou, které má rozpažené
s dlaněmi směřujícími vzhůru, charakterizuje pokorný úžas nad Nejsvětější Trojicí, kam
směřuje i jeho pohled.
Napravo od Árona je v popředí namalován Anděl s kadidelnicí - nádobou
určenou na vykuřování kadidlem. Kouř vycházející z kadidelnice symbolizuje
v křesťanské liturgii modlitby stoupající k nebesům.244 V Žalmech (Ž 141,2) je psáno:
„Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť“.245
Symbolika kadidelnice na nástěnné malbě se může vztahovat přímo k Áronovi, jak je
zaznamenáno ve Čtvrté knize Mojžíšově (Numeri), když vzbouřenci upírají Mojžíšovi
výjimečné postavení a poslání, hanobí dílo vyvedení z Egypta a propadají Božímu
trestu.246 „Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ať
vynese ze spáleniště kadidelnice, neboť jsou svaté, a oheň z nich dej rozmetat opodál“
(Nu 17,1 – 2).247
Anděl s kadidelnicí je také připomínán v knize Zjevení v Novém zákoně,
v kapitole popisující dění po rozlomení sedmé pečetě; „Jiný anděl předstoupil se zlatou
kadidelnicí před oltář: bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech
posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. A vystoupil dým kadidla spolu
s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář“ (Zj 8,3 – 4).248 Domnívám se,
že právě v postavě Anděla s kadidelnicí, chtěl Iganz Oderlitzký uzavřít symbolický
význam Nebeské sféry a oslavu Všech svatých připomenutím Posledního soudu, jako
243
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Viz HALL (pozn. 76), s. 209.
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Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 578.
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Ibidem, Starý zákon, s. 140–141.
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Ibidem, Starý zákon, s. 141.
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sdělení věřícímu křesťanovi, s odkazem na předobraz významu kadidelnice, uvedený ve
Starém zákoně.
Anděl na fresce je celý oděn do bílých šatů, připomínajících antickou tuniku a
zlatavé draperie, kterou má přehozenou přes ramena, s plavými vlasy, dívčího vzhledu a
upřeným pohledem na diváka. Je to jediný anděl, který je na fresce charakterizován
bílou barvou, kterou zde malíř velmi silně symbolizuje čistotu křesťanské víry. Postava
anděla je vyjádřena v čelní esovité pozici, připomínající figuru serpentinata.
Kadidelnici, ze které vychází kouř, drží před sebou oběma rukama pozdviženýma téměř
na úroveň ramen.
V pozadí této části nástěnné malby jsou zobrazeni další starozákonní proroci a
patriarchové. Zcela vzadu vystupuje z oblaků polopostava Noema a polopostava
proroka Ezechiela. Vedle Noema je namalována archa, která byla postavena podle
pokynů Hospodina (Gn 6,14 – 16); „Udělej si archu z goferového dřeva. V arše oděláš
komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta
loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. Archa bude mít světlík: na loket odshora
jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro“.249
Noe je na fresce namalován v pozadí ve velmi tlumených barvách, oblak mu zahaluje
spodní polovinu těla. Tlumené barvy pomáhají Oderlitzkému zdůraznit hloubku scény,
na které je Noe i další jiní starozákonní patriarchové a proroci zobrazeni. Noe je na
fresce charakterizován jako starší muž, patriarchálního vzhledu, s bílým plnovousem a
vysokým čelem s nastupující pleší. Pravou rukou, pozdviženou před své tělo, ukazuje na
archu, která je po jeho levé straně.
Pravděpodobný důvod, proč je do kompozice Nebeské sféry zařazen Noe se
svými atributy, nemusí být jen v tom, že Noe představuje významného starozákonního
patriarchu, ale může být též připomenutím, že některé události a příběhy, jak jsou
zaznamenány v První knize Mojžíšovy (Genesesis) vztahující se k Noemovi, jsou
předobrazem nebo předznamenáním událostí Nového zákona, například Archa
Noemova je předobrazem Seslání Ducha Svatého250, Potopa byla církevními Otci a
apologety přirovnávána ke křtu a samotná Archa je protosymbolem nového
křesťanského pojetí vzkříšen.251

Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 26.
Viz ROYT (pozn. 78), s. 289.
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Naproti tomu prorok Ezechiel je namalován ve výraznějších barvách než Noe.
Spodní část jeho polopostavy zahaluje Anděl s kadidelnicí, za kterým Ezechiel
bezprostředně stojí. Je oděn do modrého šatu s viditelnými gombíky. Na hlavě má
nasazený veliký kipot (čepička), čímž charakterizuje povinnost židovského věřícího
nosit tuto čepičku, čímž symbolicky vyjadřuje, že nestojí před Bohem nahý. Také tato
postava je v portrétním detailu charakterizována jako starší muž s plnovousem. Jeho
pohled upřeně a přísně hledí mimo projekt scény, tedy směrem divákovi. Levou ruku
má pozdviženou s dlaní otevřenou před sebe a vztyčeným ukazováčkem směrem
k centrálnímu motivu fresky.
Snad můžeme konstatovat, že tato scéna nejvýrazněji ukazuje na propojení
Starého a Nového zákona a potvrzuje vzájemné myšlenkové provázání, které nalézáme
v typologii jako předobrazy novozákonních legend.
Celá nástěnná malba v kopuli kaple sv. Anny, kostela sv. Máří Magdalény
v Horním Městě, je asi nejrozsáhlejším dílem Ignaze Oderlitzkého. Monumentalita
fresky není v rozsahu plochy, ale v myšlenkovém a obsahovém rámci kompozice.
Z dosud známé tvorby tohoto malíře nebylo identifikováno takové rozsáhlé dílo. Ve
srovnání s dalšími pracemi si uvědomujeme, že Oderlitzký se musel vypořádat
s kompozicí velkého počtu figurálních motivů, což se zcela vymyká jeho tradičnímu
systému řešení kompozice, kdy do svých obrazů k vyjádření myšlenky zahrnoval pouze
jednotlivce nebo jen malý počet postav. Také malířský vyjadřovací jazyk v celém
vnímání působí mnohem vytříbenějším dojmem a přibližuje se ke standardům doby.
Hornoměstská freska je snad nejzdařilejším dílem, které Ignaz Oderlitzky v oboru
nástěnné malby vytvořil.
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou

4.8

Jeseník nad Odrou se poprvé uvádí k roku 1201, od 14. století byl v majetku
starojičínského panství pánů z Kravař, roku 1650 jej dostal do držení Jan Bernard ze
Zvole, na přelomu 17. a 18. století pak náležel rodu z Witten a od roku 1789 pánům
z Andler.252
Kostel na Nanebevzetí Panny Marie [100] byl postupně vystavěn do roku 1752
(na portálu hlavního vstupu je uveden letopočet 1752) na původním místě dřevěného
kostela, který roku 1710 vyhořel. Jedná se o jednolodní stavbu, uzavřenou presbyteriem,
ke které ze severní strany přiléhá kaple s oratoří a z jižní strany sakristie. Hlavní vstup
do kostela je na západní straně pod věží. Hlavní loď má valenou klenbu s výsečemi
mezi pasy. Fresková výzdoba od Ignaze Oderlitzkého se nachází na čelní stěně
presbyteria (signatura – Ig. Oderlitzky. An[n]o1748).253
V jesenickém kostele se nachází pouze jediné dílo Ignaze Oderlizkého; nástěnná
malba (freskový obraz), která tvoří oltářní obraz, jehož námět je totožný se zasvěcením
kostela – Nanebevzetí Panny Marie [101]. Freska na čelní stěně presbyteria je
orámována štukatérsky vytvořeným sádrovým rámem, který je v rozích konkávně
prohnutý. Patinování rámu navozuje charakter kamenného orámování.

4.8.1

Nanebevzetí Panny Marie

1748, fresco – secco, rozměry nezjištěny, značeno: Ig. Odrlitzky. An[n]o 1748, stav:
restaurováno, František Šubert, 1973.
Námět vychází z legend o smrti Panny Marie (např. Jakub de Voragine, Zlatá
legenda), podle kterých byla vzata do nebe tři dny po své smrti. V Bibli není o smrti
Panny Marie a jejím nanebevzetím vůbec zmínka, dokonce už v roce 377 biskup
Epifanos ze Salaminy deklaroval, že: „přes důkladná zkoumání nemohl zjistit, kdy a jak
Panna Marie zemřela“.254 Nejstarší zmínka (4. století) o nanebevzetí pochází z Etiopie.
Teprve až od sedmého století bylo Nanebevzetí Panny Marie oslavováno v křesťanské

252

Viz SAMEK 2 (pozn. 33), s. 61.
Ibidem, s. 61–62.
254
Viz ROYT (pozn. 78), s. 190.
253
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církvi a stalo se jedním z hlavních církevních svátků. Údajně k nanebevzetí mělo dojít
v Efezu nebo v Jeruzalémě.255
Oderlitzkého zpracování tohoto námětu se zaměřuje pouze na postavu Panny
Marie, zcela opomíjí obvykle zobrazovanou část tohoto námětu, a to skupinu apoštolů,
kteří jsou shromážděni kolem prázdného hrobu. Takto vytvořená nástěnná malba může
být charakterizována jako devocionální zobrazení Nanebevzetí Panny Marie, nikoliv
narativní zpracování dané scény. Malba je vytvořena s velikým a slavnostním
nádechem, kdy je Panna Marie nesena na nebesa.
Skupina tří andělů, která nadnáší oblak, dotváří velkolepost scény a okamžiku
nanebevzetí. Panna Marie má rozpažené paže v pozici oranta, vyjadřující důvěru a
poděkování Bohu, a vzhlíží vzhůru k nebesům. Její portrétní část je namalována s mírně
nepřirozeným nízkým čelem. I když celá freska působí harmonicky a jemně, nelze si
nevšimnout nedostatečného zpracování modré draperie. Ignaz Oderlitzký nepropracoval
jednotlivé záhyby a tak působí plošným vjemem. Jedním z důvodů takto pojaté draperie
může být i nedokonale vyjádřená myšlenka, řešit celou kompozici v lehké a harmonické
výpovědi, což pro samotného malíře mohlo být značným problémem, protože jeho
rukopis malby draperií jinak nese těžké statuární pojetí.
Freska v jesenickém kostele je kompozičně řešena jinak, než bývalo obvyklé
v renesanční, barokní a pozdější tvorbě. Totiž většina malířských vyobrazení námětu
nanebevzetí byla řešena ve vertikálně řešené kompozici, čímž byla zdůrazněna
myšlenka námětu.256 Oderlitzky vychází také ze stejného principu (v případě postavy
Panny Marie), ale jeho pojetí oblaku vycházejícího z hrobu Panny Marie, řazení andělů
a volně přehozené bílé drapérie vyčnívající z hrobu, dodává malbě další prvek
kompoziční výstavby, a to podtržení diagonálního prvku, což dodává scéně dynamicky
rozpohybovaný prvek.
Celou scénu doplňuje skupina sedmi andílků (puti), někteří drží v rukou růžové
květy. Květy růže jsou také samostatně rozprostřeny v různých částech výjevu
nanebevzetí. Připomínají Pannu Marii, která je někdy nazývána „růží bez trnů“ (což
znamená bez hříchu), růžencem je také nazývána řada modliteb k Panně Marii.257 Hrob
světice tvoří barokně tvarovaný sarkofág umístěný do pobřežního skalnatého prostředí.
255

Viz HERITAGE (pozn. 105), s. 212.
Vertikálně řešenou kompozici Nanebevzetí Panny Marie můžeme vidět např.: Annibale Carracci,
Andrei del Castagno, Domenica Piola, Bartolomé Estébana Murilla, Matea Cereza.
257
Viz ROYT (pozn. 78), s. 390–391.
256
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Signatura Ignáce Oderlitzkého je umístěna zcela vpravo u levé nohy putino. V horní
části jsou nepatrně znatelné konce paprsků, které vzbuzují dojem, že vycházejí
z Nejsvětější Trojice.
Oltářní nástěnná malba v jesenickém kostele působí na diváka malířskou jistotou
ve výrazovém vyladění devocionálního námětu. Panna Marie je tu zachycena v prostém
oblečení, které charakterizuje prostou ženu. Velmi dominantní je modrá rozevlátá
drapérie, tvořící shodnou linii s diagonálním vyjádřením drapérie, vycházejícím z hrobu
a oblaku, kterou má přehozenou přes svrchní šat. Modrá barva drapérie symbolizuje
nebe a odkazuje na Pannu Marii jako „Královnu nebes“ (Regina coeli).
Celá malba tak střídá dynamicky pojaté momenty se zklidněním lyrického
charakteru, které vytváří střídání vertikálních, osových s diagonálními kompozičními
principy. Koneckonců tento pomyslný zápas mezi dramatičností, kterou mimo jiné tvoří
i drapérie Panny Marie, a harmonií, kterou tvoří především optimistické ztvárnění
andílků, je na této fresce uspokojivým výsledkem. I když je patrné, že Oderlitzky zde
využívá parafrázi svých vlastních přístupů k řešení jiných kompozic, což dokazuje
rutinní přístup k práci, je z malby patrná jistota pohybu Panny Marie i skladby dalších
kompozičních prvků. Ve tváři Panny Marie se zračí klidný výraz, i když bychom mohli
očekávat vytržení nebo extázi. Všechny postavy námětu, jejich gesta i pohyb jsou
v jakémsi rytmickém souladu, čímž vytváří slavnostní a spirituální vnímání celé
nástěnné malby a lidskou formou tak dochází k harmonickému vnímání slavnosti
vyjadřující chvíli zázraku.
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Kostel Rozeslání Apoštolů v Písařově

4.9

Písařov je doložen letopočtem 1278, kdy podléhal pravomoci šilperského
rychtáře, ve 14. století zde byla fara s kaplí (původně dřevěnou). V průběhu dalšího
období byla obec prodána k Zábřehu a stává se součástí panství pánů Tunklů, po roce
1516 je opět majetkem Šilperka (dnes Štíty) a od roku 1596 je přičleněna k rudskému
panství.258
První kapličku postavili řeholníci z kláštera v Klášterci. Kaplička byla
postavena v místech, kde se dnes nachází hřbitov. V rozmezí let 1550 – 1615 působil
v obci bratrský sbor a po roce 1624 nebyla v Písařově vykonávána žádná duchovní
správa. V roce 1682 byla původní kaple zbourána a na stejném místě byla postavena
nová dřevěná kaple, větší a se zvonicí. Zasvěcení kaple provedl šumperský děkan v roce
1690 na kapli Rozeslání Apoštolů. Tato kaple byla využívána do roku 1770, kdy bylo
úředně zakázáno využívat kapli k bohoslužbám z důvodu velmi špatného technického
stavu stavby.
Se stavbou kostela, jak ho známe dnes, bylo započato roku 1785 za přispění a
podpory knížete Lichtenštejna. Nový kostel byl dokončen a konsekrován Josefem
Müllerem, děkanem z nedalekých Štítů, roku 1793 a znovu vysvěcen památce Rozeslání
Apoštolů. Duchovní správa byla vykonávána ze Štítů, první katolický farář v Písařově
Gotthard Kromp byl ustanoven v roce 1802.259

4.9.1

Stětí sv. Barbory

1755, olejová malba na plátně, cca 300x180 cm, neznačeno, stav: nerestaurováno.
Oltářní obraz Stětí sv. Barbory [83] byl roku 1799 darován písařovskému kostelu
z majetku kostela sv. Barbory v Šumperku. Je vsazen do bohatě zdobeného rámu, který
je nahoře zakončen profilovaným segmentovým obloukem a po stranách doplněn
zlacenými rokokovými motivy ve stylu rokaje.
Sv. Barbora je již od středověku velmi uctívanou světicí jako jedna ze čtrnácti
pomocníků, populárních hlavně ve střední Evropě, zejména v Německu s tím, že jejich
258
259

Viz MELZER – SCHULZ (pozn. 31), s. 386–388.
Historie: Dějiny farnosti Písařov [online].
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kulturní odkaz je patrný do dnešních dnů.260 Historicky není postava sv. Barbory
prokázána, dovídáme se o ní ze Zlaté legendy, kde je zaznamenán její příběh, který
patrně pochází ze 7. století. Údajně žila v Malé Asii v Nikodemii261 ve 3. století. Další
okamžiky jejího příběhu jsem uvedl v kapitole věnované freskové výzdobě filiálního
kostela sv. Barbory v Šumperku. Na rozdíl od šumperského zpracování nástěnné malby,
kdy byl položen důraz na devocionální stránku, je písařovský obraz narativním
malířským dílem.
Námět obrazu písařovského kostela se odehrává v okamžiku, kdy její otec
Dioskuros stíná světici hlavu. Zobrazení nese všechny ikonografické symboly, které
křesťanské umění vyžadovalo. Zejména věž v pozadí, ve které byla uzavřena před
nápadníky. I zde, tak jako v šumperském kostele, nedodržuje Oderlitzky počet oken –
mají být celkem tři, jako symbolika Svaté Trojice – pouze dává vytušit, že třetí okno je
kryto hlavou plačící ženy v pozadí celé skupiny postav.262 Za zády Dioskura vpravo je
namalována mladá žena, kterou snad může být Juliána263, přihlížející stětí. Juliána se po
vzoru příkladné statečnosti sv. Barbory přiznala ke křesťanské víře a nakonec byla sťata
také, mělo se tak stát roku 306.264 Dioskuros drží levou rukou poklekající sv. Barboru za
vlasy. Tento prvek zobrazení se odvolává na část příběhu, která hovoří o tom, že sv.
Viz HERITAGE (pozn. 105), s. 302. Mezi další svaté pomocníky křesťanství řadí Akácia, Blažeje,
Kateřinu, Kryštofa, Cyriaka, Denise, Erasma, Eustacha, Jiřího, Jiljí, Markétu, Pantaleona.
261
Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 365–370.
262
James Hall vztahuje symboliku tří oken jako Svatou Trojici na věž, kde byla sv. Barbora uzavřena
otcem Dioskurem před muži. Naproti tomu Jakub de Voragine vztahuje symboliku tří oken na stavbu
lázně, při níž dala sv. Barbora pokyn dělníkům, aby místo dvou oken udělali tři okna a dále nechala v síni
s vodní nádrží zhotovit kříž směrem k východu.
263
Rudolf SCHIKORA, Naše světla: Čtení ze života svatých, Frýdek 1947. Křesťanská mučednice,
narozena kolem roku 285, zemřela kolem roku 305. Pocházela z Nikodemie. Odvrátila se od pohanských
modlářských bludů a snažila se poznat křesťanskou víru. Dala se pokřtít a stala se horlivou křesťankou.
Bohatý a urozený Eleuzius požádal rodiče o ruku Juliány, která se ovšem odmítla provdat za pohana. Její
otec se snažil laskavými slovy přesvědčit Juliánu k souhlasu: „Považ dcero, že jsi mým nejmilejším
dítětem, mou radostí a útěchou. Způsobila si mi jednu bolest, když ses zřekla nesmrtelných bohů a stala
ses křesťankou, druhou bolest, kdybys pohrdla bohatým a ušlechtilým jinochem Eleuziem, bych ani
nesnesl. Sama si maříš svou skvělou budoucnost“. Dojatá Juliána otci odpověděla: „ Milý otče! Jak bych
mohla svou ruku spojit s rukou pohana, který obětuje falešným bohům? Jak bych mohla svůj život spojit
se životem muže, má ve věcech víry, týkajících se mého ducha a srdce, zcela protichůdné názory? Vždyť
by náš život byl neustálý souboj! Rozdvojenost ve víře by vedla k neustálým různicím. Jen v Kristu je
manželství posvátný a milostiplný svazek dvou lidských srdcí“. Na to vzkázala Juliána Eleuziovi: „Věříšli v mého Boha a jsi-li ochoten dát se pokřtít a klanět se Bohu Otci, i Synu, i Duchu Svatému, podám ti
svou ruku. Jestliže ne, hledej si jinou nevěstu“. Juliána odolávala s tím, že láska by byla jen pozemská a
že se provdá jen tehdy, když se dá pokřtít. Otec se rozhněval a snažil se dosáhnout cíle, když ne po
dobrém, tak aspoň po zlém a Juliánu zmrskal se slovy: „Budeš se klanět bohům nebo ne? Proč se jim
neklaníš“? Juliána odpověděla: „Protože v ně nevěřím. Jsou hluší a němí. Klaním se jedině pravému
Bohu.“ Na to otec uvrhl Juliánu do vězení, kde ji nechal hladovět. Také Eleuzius pohnal Juliánu k soudu
a obžaloval ji z křesťanství. Vladař ji nechal povalit na zem a zmrskat, potom ji pálili pochodněmi a
nakonec setnuli hlavu mečem.
264
4. prosince – sv. Barbora [online].
260
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Barbora našla po útěku úkryt ve skalní rozsedlině a po jejím vyzrazení jí otec
z rozsedliny vytáhl za vlasy. Otec má na hlavě turban, což v sakrálním umění bylo
typickým znakem pohana. Kniha, ležící na zemi před sv. Barborou, není typickým
atributem této světice, domnívám se, že kniha je Písmo svaté jako symbol křtu, který sv.
Barbora přijala ještě v čase, kdy byla vězněna ve věži. Jiné atributy nesou andělé, jedná
se o kalich s hostií, připomínající podávání svatého přijímání a eucharistii, z hostie
vychází paprsky. Dalším atributem je palmová ratolest jako symbol mučednictví.
Postava se zdviženou levou rukou, v níž pozvedává sošku bůžka, je pohanský
kněz, který charakterizuje princip pohanské víry, proti kterému se podle Zlaté legendy
sv. Barbora příčila: „Tajně ovšem pohrdala falešnými bohy, a když viděla, jak lidé před
bohy, totiž dřevem a kameny, nevnímajícími a němými, ohýbají svá živá kolena, v duchu
silně žehrala“.265
U obrazu hned na první pohled zaujme zcela jiný přístup kompozičního řešení
prostoru, ve srovnání s jinou obrazovou tvorbou Ignaze Oderlitzkého. Jednotná a
současně uzavřená kompozice daleko více představuje dynamický projev námětu.
Obraz má dokonce vytříbenější malířské zpracování anatomie a charakteristiku
psychologického prokreslení jednotlivých postav. Prostředí je charakterizováno pouze
věží, takže celý důraz je položen na dramatičnosti příběhu, kterému dominují postavy
otce Dioskura a kata v jedné osobě, sv. Barbora a postava pohanského kněze.
Charakteristika, jak všech hlavních postav, tak i dalších postav, odpovídá povaze
příběhu jejich ztvárněním v různých afektovaných situacích s odpovídající gestikulací,
která se vztahuje k tragické chvíli, bezprostředně předcházející smrti sv. Barbory.
Velmi dramaticky, na obraze, působí malířské vyjádření detailu odhalené bílé
šíje sv. Barbory a neúprosné a násilné sklonění její hlavy otcem Dioskurem. Ignaz
Oderlitzky zde použil vnímavého barevného efektu, tím, že postavu sv. Barbory pojal
dominantním působením světlých barev, kdežto ostatní postavy jsou barevně
odstupňovány do tmavšího koloritu. Je nutné zdůraznit, že malíř nepoužil
k odstupňování důrazný kontrast, ale našel jemnou hranici mezi těmito detaily.
V případě charakteristiky otce, který vykonává exekuci, se Ignaz Oderlitzky
zaměřil na vyjádření velké rozzlobenosti nad neposlušností dcery a současně s tím
vyjádřeného přesvědčení o správnosti svého konání. Detail jeho tváře, zejména pohled
upřený mimo sv. Barboru nás může vést, také k myšlence vnitřního myšlenkového
265

Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 365.
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rozporu této postavy, která na okamžik vnitřně řeší otázku, zda prosadit svou vlastní
oddanost víře nebo se slitovat nad vlastní dcerou. Do tohoto rámce zapadá také postava
pohanského kněze, charakterizovaného jako dogmaticky nekompromisního prvku
podstaty pohanské víry. Gesto zvednuté levé ruky se soškou bůžka a s upřeným až
příkazovým pohledem na zdvižený meč připraveného ke stětí, odhaluje knězovu
nenávist k jiné víře, která není v souladu s jeho vírou.
Nedílnou součástí celé scény je i intimní vyjádření žalu a bolesti v postavě ženy,
namalované zcela vpravo. Je to jediná postava, která vyjadřuje lidskou podstatu neštěstí,
ve vlastní osamocenosti.
Dramatický účinek příběhu vystupňoval Ignaz Oderlitzky mučednicky
odhodlaným gestem světice, charakterizovaným odvrácenou tváří pokorné mučednice:
„Tu se její otec rozhněval, vzal ji od soudce a zavedl na horu, aby popravu vykonal
sám. Ona se z toho radovala a pospíchala, aby se jí dostalo odměny věčného života, a
když byla přivedena na horu, modlila se k Pánu“

266

, která je v kontrastu s rozčíleným

chováním otce a pohanského kněze na jedné straně a na druhé straně s plačící ženou
v pozadí výjevu.
Dílo Ignaze Oderlitzkého v písařovském kostele je jediným devocionálním
dílem, které je vytvořeno pomocí charakteristiky lidské povahy s jejími negativními i
pozitivními atributy. Jedná se snad o jediný obraz, který malíř koncipoval na základě
vnímání člověka.
I když se tato práce věnuje malířskému dílu Ignaze Oderlitzkého, považuji za
nutné zmínit se i o kopii Oderlitzkého obrazu Stětí sv. Barbory [84], kterou namaloval
Josef Keil267, jedná se o olejovou malbu na plátně, namalovanou roku 1797 (rozměr:
305x182, značena: Gemahlet von Joseph Keijl, 1797). Tento obraz byl v roce 2007
restaurován Miroslavou Trizuljakovou. Originální obraz byl původně součástí mobiliáře
(původně byl oltářním obrazem) kostela sv. Barbory v Šumperku. Během reforem
266

Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 369.
Drahomír POLÁCH, Šumperští umělci a umělečtí řemeslníci do počátku 20. století – malíři, část první,
Šumperk 2002, s. 14. Josef Keil (asi 1743 – 1808), jeho malířská tvorba se zaměřovala hlavně na sakrální
tématiku, s působností v Šumperku a jeho okolí. Není známo, kde získal zkušenosti s malbou a také, zda
se podílel na nějakých významných pracích. Drahomír Polách ve své práci zmiňuje poznámku
vycházející z účetní evidence; „jako autor ornamentálních maleb a polychromií – například misijního
kříže pro klášterní kostel“. V roce 1802 se podílel na obnově obrazu sv. Jana Křtitele ve stejnojmenném
kostele v Raškově. V šumperském Vlastivědném muzeu jsou mimo obraz Stětí sv. Barbory deponovány i
další obrazy Josefa Keila - Panna Maria Ochranitelka (olej na plátně, 162x28,5) a Sv. Dominik (olej na
plátně, 47x64).
267
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Josefa II., kdy byl kostel roku 1786 zrušen, se Oderlitzkého obraz dostal do kostela
Rozeslání Apoštolů v Písařově. Snaha šumperských představitelů, iniciovat přímo u
Josefa II. zrušení jeho rozhodnutí, byla úspěšná a kostel mohl opět od roku 1794
fungovat, ovšem pouze jako hřbitovní kaple.268 Jelikož se z neznámých důvodů nevrátil
původní obraz do Šumperka, nechal šumperský farář Johann Nepomuk Mayer zhotovit
kopii původního obrazu u malíře Josefa Keila. Tato kopie byla během 19. století
nahrazena jiným obrazem a následně se stala součástí mobiliáře klášterního kostela
Zvěstování Panny Marie. Časem byla kopie přemístěna do Vlastivědného muzea
v Šumperku, kde je deponována i v současné době.269

268
269

Viz BŘEZINA (poz. 14), s. 231.
Lenka KIRKOSOVÁ, Obrazy Josefa Keila v šumperském muzeu (2012), [online].
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4.10

Kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné
Pokud srovnáme kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné [1] s jinými vesnickými

kostely, není sám o sobě nijak zvláštní a odpovídá standardní sakrální barokní
architektuře. Jeho monumentalitu můžeme vnímat jedině tehdy, pokud do svého
myšlenkového rámce zahrneme okolní krajinu. Samotná vesnice je postavena v úzkém
údolí, které se táhne od Lužné k Hanušovicím, a kostel je umístěn uprostřed vesnice na
vrcholu, který tvoří pomyslný břeh údolí. Kostel se tyčí v celém prostoru jako maják
v dynamicky tvarované krajině. Domnívám se, že právě toto místo nebylo vybráno
náhodně, nýbrž záměrně, aby byla zdůrazněna spiritualita tohoto místa, která jistě
ovlivnila i umělce pracující pro kopřivenský kostel. Kopřivná270 byla původně
svobodným pozemkovým vlastnictvím náležejícím k bludovskému panství.
První zmínka o faře v Kopřivné je z roku 1594. Po roce 1625 byla Kopřivná na
krátkou dobu přifařena do Loštic, roku 1631 na krátký čas do Šumperka a roku 1633 do
Bludova. Vlastní duchovní správu získala fara v roce 1639 a kostel Nejsvětější Trojice,
jak jej známe dnes, byl přestavěn v roce 1753271. Ke kopřivenské faře byly v průběhu let
začleněny i obce Hynčice, Štolnava, Velviz, Osikov, Bratrušov, Rejchartice, Potůčník,
Pusté Žibřidovice a Sklená.272
Samotný kostel je obklopen hřbitovem a společně tvoří kompoziční komplex
orámovaný ohradní zdí na půdorysu maltézského kříže, jejíž součástí jsou hlavní brána
na západní straně a tři vedlejší brány. Ohradní zeď je doplněna čtyřmi kaplemi
podkovovitého půdorysu. Kostel je jednolodní stavbou s presbyteriem, k jižní části
kněžiště je postavena sakristie. Západní strana kostela má hranolovitou věž, kde je
umístěn i hlavní vchod do kostela. Presbyterium je zaklenuto valenou klenbou,
s výsečemi a lunetovým závěrem, hlavní loď je zaklenuta plackou s výsečemi, patky
kleneb nasedají na pilastry s kompozitivními hlavicemi. V západní části lodi je hudební
kruchta s varhanami z roku 1752. Vedle Ignaze Oderlitzkého se na výzdobě interiéru
kostela mimo jiné podíleli také sochař Franz Ignaz Günther, malíř Jakub Zink a zlatník
Viz BŘEZINA (pozn. 14), s. 264. V záznamech města Šumperka z let 1414 – 1431 píše se po německu
Gunpersdarff, roku 1575 po česku Koprziwnow a roku 1614 Kopřivná. V 16. století byla také jednou v
šumperských knihách nazvána Goppersdorf. Tento název připouští výklad, že vznikl z českého jména
Kopřivná, které praví, že ves vyrostla na kopřiviskách.
271
Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 114. Upřesňuje stavbu kostela v letech 1746 – 1752 a vysvěcení v roce
1753.
272
Viz BŘEZINA (pozn. 14), s. 265.
270
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Jan Šimon Forstner. Malby v kostele byly pravděpodobně vytvořeny v rozmezí let 1751
– 1753, doba vzniku může být shodná s některými pracemi, které vytvořil Franz Ignaz
Günther, zejména hlavní oltář (menza, tabernákl, socha Immaculaty, andělé s rohy
hojnosti byli doplněni neznámým řezbářem v roce 1764). V roce 1923 byly fresky v
kostele značně přemalovány.273

4.10.1

Nejsvětější Trojice

Pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, olejová malba na plátně, cca 420x230 cm,
neznačeno, stav: nerestaurováno, v letech 1904 – 1906 došlo k obnově oltářního obrazu
Toto dílo [2] je jediným závěsným obrazem, které Ignaz Oderlitzky vytvořil pro
kostel v Kopřivné. Jedná se o monumentální dílo, které je součástí hlavního oltáře,
jehož autorem je již zmíněný sochař Franz Ignaz Günther. Obraz vyváženě doplňuje
sochařské zakončení oltáře sochou Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty).
Samotný obraz je rámován nepravidelným zlatě polychromovaným rámem,
vyvolávajícím dojem kartuše, kterou tvoří velmi bohaté tvary rokokových rokají.
Spodní rohy jsou konkávně prohnuty, horní část rámu je tvarována do segmentového
oblouku, který je tvořen střídáním konkávních a konvexních částí, ve středu horní části
rámu je v souladu s osou celého obrazu umístěn titul na dřevěné kartuši s nápisem
„Quis ut Deus“ (z lat. – Kdo je jako Bůh), připomínající archanděla Michaela. Autorem
rámu oltářního obrazu je také Franz Ignaz Günther, bohatě vyřezávaný rám má po
stranách anděly, kteří nesou rám s obrazem.
Nad obrazem jsou vyvedeny obláčky s paprsky svatozáře a s postavou
archanděla Michaela a okřídlenými putti. I tento obraz byl částečně přemalovaný.
K malířským zásahům na obraze nedošlo v roce 1923 (kdy byly přemalovány fresky),
ale pravděpodobně už v letech 1904 - 1906, což lze vyvodit z toho, že v těchto letech
bylo na obnovu oltářního obrazu vynaloženo téměř 700 zlatých.274

Viz SAMEK 1 (pozn. 33), s. 466–467. Rozsah přemalby bohužel není uveden a ani z jiných zdrojů
nelze zjistit, jaké zásahy byly v kostele provedeny.
274
Ibidem, s. 467. Autor neuvádí, kdy k přemalbě došlo, lze předpokládat, že k ní nedošlo v roce 1923
současně s přemalbou fresek kostela. Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 114. Autorka uvádí, že na obnovovací
práce obrazu bylo vynaloženo v letech 1904 – 1906 takřka 700 zl. (Fol. 240 na obnovení hlavního oltáře
ve vyúčtování z 10. 2. 1904 227 zl. Vyúčtování ze 7. 3. 1906 obnova oltáře 460 zl.).
273
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Námět obrazu se opírá o dogma křesťanství, a to je učení o Bohu, který je
definován ve třech osobách. Touto myšlenkou se postupně zabýval Tertullianus (3.
století), dále Nicejský koncil (roku 324) a Konstantinopolský koncil (roku 381).
Křesťanské dogma o trojjedinosti je založeno na spojení Boha Otce, Ježíše Krista a
Ducha Svatého275.
Stěžejním dílem je také spis, kterým se uzavírají patristické spekulace o
tajemství Nejsvětější Trojice, De Trinitate, který napsal v letech 399 – 419 sv.
Augustin; „Správný názor vyvěrá z víry. Pevná víra začíná poznáním. Úplně poznání se
však dokonává až po tomto životě, až uvidíme tváří v tvář. Co se tedy týká této otázky,
věřme, že Otec, Syn i Duch Svatý jsou jeden Bůh, který stvořil a řídí veškeré tvorstvo, že
Otec není Syn, ani Duch Svatý že není Otcem či Synem, ale že je to Trojice osob,
majících k sobě vzájemný vztah a jednotu stejného bytí. Snažme se to chápat a k tomu si
vyprošujme pomoc od Toho, kterého chceme poznávat.“276
V evangeliu sv. Jana Evangelisty je verš; „Až přijde přímluvce, kterého vám
pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví“ (J
15,26).277 Také evangelium sv. Matouše (Mt 28,19) uvádí; „Jděte ke svým národům a
získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého…“.278
Bůh Otec na oltářním obraze v kopřivenském kostele je zobrazen jako stařec
s dlouhým plnovousem s trojúhelníkovou svatozáří, v pravé ruce drží žezlo a levou
nohu má na symbolu zeměkoule. Kompoziční řešení postavy Boha Otce nápadně
připomíná řešení stejného motivu v hornoměstském kostele sv. Máří Magdalény. Je
nutné poznamenat, že tento prvek „opakování ztvárnění různých motivů“ není u
Oderlitzkého ojedinělým. Proti jinému zobrazování Krista v námětu Nejsvětější Trojice
není Kristus zobrazen na kříži (viz námět Nejsvětější Trojice jako Trůn milosti279), ale
tvoří spodní základnu (společně s Bohem Otcem) zakončení hlavní střední části
kompozice. Symbolika kříže je znázorněna jako samostatný prvek tím, že kříž nesou
andělé v levé dolní části obrazu, pod křížem je znázorněna lidská kostra,
pravděpodobně se jedná o rozvinutí ikonografického symbolu lebky, který poukazuje na
místo, kde byl Kristus ukřižován, např. v Evangeliu sv. Jana se píše: „A nesa kříž svůj

275

Viz FOUILLOUX (pozn. 91), s. 231.
Josef NOVÁK, O Trojici (sv. Augustin, De Trinitate), [online]
277
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 107.
278
Ibidem, Nový zákon, s. 40.
279
Viz ROYT (pozn. 78), s. 173.
276
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šel na místo, kteréž slove popravné, a židovsky Golgata“.280 Jiný výklad významu
symbolu lebky, potřísněné Kristovou krví, je vysvětlován jako symbolické smytí hříchů
lidstva od jeho počátku, tedy od Adama.
Ikonograficky je oltářní obraz v Kopřivné pojatý jako Žaltářová Trojice, ovšem
proti této ustálené kompoziční formě nedrží Kristus kříž v ruce, ale kříž je namalovaný
jako samostatný atribut, nesený anděly. Tento typ zobrazování Trojice je
nejrozšířenějším námětem s odkazem na knihu Žalmů281: „On mi řekl: „Ty jsi můj syn,
já jsem tě dnes zplodil“ (Ž 2,7)282 a další: „Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé
nepřátele za podnoží k nohám“ (Ž 110,1), stejný odkaz nalézáme také v Matoušově
evangeliu (Mt 22,44).283
Kristus na oltářním obraze v Kopřivné je namalován v bederní roušce s gestem
levé ruky, směřující k ráně u srdce, gestem pravé ruky upozorňuje na kříž. Na levé ruce
a pravé noze jsou patrná stigmata po hřebech, kterými byl Kristus přibit ke kříži. V ose
kompozice se nad Bohem Otcem a Kristem vznáší holubice ve svatozáři, jako symbol
Ducha Svatého. Celá kompozice je doplněna skupinkami jedenadvaceti andělů.
Domnívám se, že při vytváření kompozice se Oderlitzky inspiroval v hlavní části
námětu principem harmonicky vážící tvary do geometrických forem, který známe již
z renesančního umění, jeho rozvržení do kompozice rovnostranného trojúhelníku, jehož
základnu tvoří Kristus a Bůh Otec, vrchol trojúhelníku tvoří Duch Svatý (Holubice).
Tato kompozice může mít i podporující význam v tom, že vlastně trojúhelník na
základně je symbolem stability. Pokud ovšem zahrneme do těchto úvah celý
kompoziční rámec, pak docházím k závěru, že k dosažení harmonie myšlenkového
poselství obrazu posadil Oderlitzky proti sobě dva kompoziční trojúhelníkové systémy.
Jeden je uveden výše a druhý je vyjádřen zrcadlově, který tím pádem otvírá pomyslný
prostor, ze kterého přilétá holubice, symbol Ducha Svatého [3]. Zajímavým způsobem
se Oderlitzky vypořádal s vyjádřením hloubky a dynamiky obrazu tím, že prvek kříže,
který pojal jako samostatný a významný detail, vyjádřil mírnou diagonalitou umístěnou
mimo rámec osy obrazu. V pravém dolním rohu je zobrazen archanděl Michael
s rozmáchnutým planoucím mečem, otevírající bránu do pekel.

Viz NOVÝ ZÁKON (pozn. 212), s. 160 – pozn. Golgota znamená hebrejsky lebka (viz Mt 27,33).
Viz ROYT (pozn. 78), s. 172.
282
Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 449.
283
Ibidem, Starý zákon, s. 552, Nový zákon, s. 33.
280
281
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Kompoziční řešení obrazu Nejsvětější Trojice Ignazem Oderlitzkým je svým
způsobem ojedinělé. Obvyklé zpracování tohoto námětu od dob renesance znázorňovalo
umístění Boha Otce, většinou trůnícího za Kristem a nepatrně výš (někdy je Kristus
zobrazen na kříži a Bůh Otec za ním drží konce příčného břevna kříže – viz Trůn
milosti). Tímto způsobem mohla být prezentován určitý hieratický princip, vyjadřující
vztah otce a syna, s definovaným vyšším významem Boha Otce v rámci biblické
hierarchie.
Naproti tomu Ignaz Oderlitzky ve svém zpracování námětu Nejsvětější Trojice
staví Krista a Boha Otce na stejnou úroveň, čímž vyjadřuje základní princip trojjedinosti
a také sdělení věřícímu divákovi, že obětoval pro něho svého syna.
Význam jednotlivých hlavních postav a symbolů na oltářním obraze potvrzuje i
zahrnutí náznaku myšlenkové interaktivnosti. Bůh Otec nesleduje dění na obraze, nýbrž
ze svého „trůnu“ sleduje diváka (věřícího účastníka této pomyslné a spirituální diskuse).
Jeho výraz vyjadřuje současně autoritu, ale i otcovské chápání a ukazuje tak na samotný
střed křesťanství. Kristus i Holubice (Duch Svatý) na obraze symbolizují uznání této
autority upřímným pohledem k Bohu Otci, čímž pro diváka slouží jako příklad
následování.
Částečnou inspirací či malířskou parafrází kopřivenského obrazu, v různých
detailech nebo kompozičních myšlenek, mohl být obraz Johanna Michaela Rottmayra
„Nejsvětější Trojice“ [113], který je dnes umístěn v nástavci hlavního oltáře ve
valtickém kostele Nanebevzetí Panny Marie284. Johann Michael Rottmayr (1654 –
1730) byl rakouský malíř, který malířské zkušenosti pravděpodobně získal v Benátkách.
Některé zdroje, zejména webové stránky, uvádějí, že autorem valtického obrazu je
nizozemský malíř Peter Paul Rubens.285
Nepoukazuji na tvarovou podobnost či jinou podobnost rovnající se kopii, ale
na celkovou charakteristiku a celkové působení na diváka. Jedná se zejména o shodné
rysy scénického a kompozičního vyznění celého námětu a malířského přístupu
k charakteristice hlavních postav (Boha Otce a Krista). Dále pak jejich nápadná
podobnost Rottmayrova malířského pojetí portrétních částí s malířským pojetím Ignaze
Oderlitzkého. Také anatomicky nepřirozené umělecké ztvárnění figurálního zpracování
postavy Krista, které zdůrazňuje boky a příliš úzký pas, vykazuje shodné malířské rysy.
Viz TOGNER (pozn. 156), s. 115. Některé zdroje, zejména webové stránky uvádějí, že autorem
valtického obrazu je nizozemský malíř Peter Paul Rubens.
285
Městský památkový okruh Valtice. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie [online].
284
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Srovnání některých detailů obrazů Nejsvětější Trojice od Johanna Michaela Rottmayra
a od Ignaze Oderlitzkého:

JOHANN MICHAEL ROTTMAYR

IGNAZ ODERLITZKY

Portrétní část Krista (zejména shodné rysy účesu)

Portrétní část Boha Otce

Boky a pas Krista

Na obraze je vidět, že se Oderlitzky neuměl dostatečně vypořádat s námětem
figurativního motivu. Zejména postava Krista nerespektuje vzájemné proporce různých
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částí lidské postavy (nepřirozeně dlouhá pravá noha, levá noha v náznaku nevychází
z kyčelního kloubu, boky postavy vyjadřují spíš ženský charakter než mužský apod.).
Také stránka důraznějšího psychologického prokreslení postav Krista a Boha Otce
neodpovídá standardům 18. století. Celý výjev spíš působí jako pouhé popisné vyjádření
náboženského námětu, který se váže k zasvěcení kostela a spadá do doby, kdy je tento
námět velmi častou inspirací v sakrálním umění 17. a 18. století, čímž podporuje jedno
z nejdůležitějších dogmat katolické církve. Jediný dynamický prvek na obraze
představuje skupina andělů, která „orámovala“ celý výjev, ale i ten je charakteristickým
malířským projevem, vyjadřující určitý manýristický přístup Ignaze Oderlitzkého ke
zpracování motivu andělů.
4.10.2

Klenba presbyteria – základní charakteristika freskové výzdoby
Fresky v presbyteriu nejsou rozvrženy do celé plochy, nýbrž Oderlitzky zde

vytvořil kompozice, jejichž rámec je limitován členitostí plochy, kterou vytvářejí
jednotlivé architektonické prvky, čímž si vytvořil menší plochy, do kterých umístil
jednotlivé náměty. Takto pak v kněžišti kostela vzniklo celkem dvanáct jednotlivých
námětů, doplněných bohatou ornamentální výzdobou [4]. Nástěnné malby v presbyteriu
můžeme rozdělit do tří částí: první a současně hlavní motiv freskové výzdoby tvoří úsek
Starého zákona (První kniha Mojžíšova) – Abrahám hostí tři muže, spolu se Sárou slyší
od nich zvěst o narození syna, druhou část tvoří výmalba klenebních výsečí nad oltářem
a okny s námětem Holdu andělských kůrů, třetí část tvoří šest medailonů, umístěných
nad hlavicemi pilastrů, s náměty starozákonních patriarchů a židovských proroků
(Mojžíše, Eliáše Tišbejského), novozákonních apoštolů (sv. Štěpána, sv. Jana
Evangelisty), prvomučedníka (sv. Ondřeje), a alexandrijské mučednice (sv. Apoleny).
Všechny tyto tři části jsou spojeny do jednoho celku rokokovým ornamentem. Je
nutné podotknout, že kromě výjevu Abraháma se třemi muži jsou ostatní části a jejich
jednotlivé díly, tak jako výseče v hlavní lodi, svázány citacemi ze slavnostního hymnu
Te Deum laudamus (Tebe Bože chválíme).286
Te Deum laudamus [online]. Tradice připisuje autorství sv. Ambrožovi a sv. Augustinovi. Podle
tohoto podání hymnus vznikl u příležitosti Augustinova křtu, jehož svátost mu v roce 387 udělil Ambrož.
Někteří současní badatelé pochybují o reálnosti této verze a autorství připisují srbskému biskupu
Nicetasovi. Další badatelé však zpochybňují i tuto hypotézu a domnívají se, že chvalozpěv vznikl
sloučením dvou starších hymnů, jednoho ke chvále Boha Otce a druhého Boha Syna; podle tohoto
schématu druhý z nich začíná veršem Tu rex gloriae, Christe (z lat. – Ty jsi král slávy, Kriste).
286
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Nástěnné malby na klenbě presbyteria – schéma



Výseč nad oltářem: s textem TE DEUM LAUDAMUS (z lat. - Tebe Bože
chválíme) – slovo DEUM je zapsáno na fresce hebrejsky -

(Jehova) a s textem

O HEILIGER GOTT (z něm. – O svatý Bože).


Výseč I: Hold andělského kůru – nadokenní výseč s textem nad oknem TIBI
OMNES ANGELI (z lat. – tobě všichni andělé) a s textem nad výsečí ERBARME
DICH UNßER! (z něm. – Smiluj se nad námi!).



Výseč II: Hold andělského kůru – nadokenní výseč s textem nad oknem TIBI
CHERUBIM ET SERAPHIM (z lat. – tobě cherubíni a serafíni) a s textem nad
výsečí O STARCKER GOTT (z něm. – O hvězdo Boží).



Výseč III: Hold andělského kůru – nadokenní výseč s textem nad oknem
INCESSABILI VOCE PROCLAMANT (z lat. – zpívat v nekonečné slávě) a
s textem nad výsečí O UNSTERBLICHER GOTT (z něm. - O nesmrtelný Bože).



Výseč IV: Hold andělského kůru – nadokenní výseč s textem nad oknem TIBI
CAELI ET UNIVERSAE POTESTATES (z lat. – tobě nebe a veškerou moc) a
s textem nad výsečí ERBARME DICH UNßER! (z něm. – Smiluj se nad námi!).



Medailon A: Medailon s vyobrazením sv. Štěpána a s textem TE MARTYRUM
CANDIDATUS (z lat. – tebe mučedníku).



Medailon B: medailon s vyobrazením Mojžíše s textem TE PROPHETARUM (z
lat. – tebe proroku).
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Medailon C: Medailon

s vyobrazením

sv.

Jana

Evangelisty

s textem

TE

GLORIOSUS (z lat. – Tebe slavíme).


Medailon D: Medailon s vyobrazením sv. Ondřeje s textem APOSTOLORUM
CHORUS (z lat. – sbor apoštolů).



Medailon E: Medailon s vyobrazením Eliáše s textem LAUDABILIS NUMERUS
(z lat. – sbor [proroků a apoštolů]).



Medailon F: Medailon

s vyobrazením

sv.

Apoleny

s textem

LAUDAT

EXERCITUS (z lat. – slavný sbor).
Textových podob liturgického oslavného hymnu Te Deum laudamus, jehož
části jsou zahrnuty do kompozice fresek v kopřivenském kostele, je na základě
individuálních překladů do českého jazyka několik. Snad nejvěrnější verze překladu je
uvedená v „Kancionálu, společný zpěvník českých a moravských diecézí, číslo 932,
verze B“. 287
Te Deum laudamus288 (část textu, vztahující se k freskám je vyznačena polotučně):
latinská verze:

česká verze:

Te Deum laudamus:

Tebe Bože chválíme,

te Dominum confitemur.

tebe Pane velebíme,

Te aeternum Patrem

tebe Otče věčného,

omnis terra veneratur.

s tvory celé země ctíme.

Tibi omnes Angeli:

Též i moci andělské,

IV.

tibi caeli et universae Potestates:

věčně chválí jméno tvé.

II.

Tibi Cherubim et Seraphim

Tobě zpívá nebe chrám,

III.

incessabili voce proclamant:

cherubové, serafíni,

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus

Svatý, svatý, svatý Pán,

Deus Sabaoth.

Bůh, jenž mocné divy činí.

I.

287

Te Deum laudamus [online].
Viz ČERMÁK (pozn. 1), s. 1013. Hymnus vznikl ve 4. století a chorálový nápěv je doložen od 9. století,
je součástí katolického liturgického zpěvu. Autorsky je mylně připisován milánskému biskupu sv.
Ambrožovi.
288
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Pleni sunt caeli et terra

Nebe, země, den i noc

maiestatis gloriae tuae.

hlásá slávu tvou a moc.

C/D

Te gloriosus / Apostolorum chorus,

Tebe slaví skvělý chór,

B/E

Te Prophetarum / laudabilis numerus,

proroků i apoštolů,

A/F

Te Martyrum candidatus / laudat exercitus. mučedníků slavný sbor,
Te per orbem terrarum

církve hlas od tvého stolu,

sancta confitetur Ecclesia,

tebe, Otce našeho,

Patrem immensae maiestatis:

Syna, Ducha svatého

Venerandum tuum verum et unicum Filium:
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

4.10.3

Klenba presbyteria – Abrahám hostí tři muže

Pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno,
stav: nerestaurováno, v roce 1923 přemalováno.
Oderlitzky vyobrazuje část příběhu z Genesis (Gn 18,1 – 19) Starého zákona,
kde je uvedeno: „I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za
denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži…
Pak se ho otázali: Kde je tvá žena? Odpověděl: Tady ve stanu. I řekl jeden z nich: Po
obvyklé době se k tobě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna…“289 Když byli muži
pohoštěni, pokračovali v cestě do Sodomy a Gomory, aby varovali Lota a jeho rodinu
před zničením těchto měst [5].
Lze předpokládat, že výběr tohoto námětu byl ovlivněn zasvěcením kostela
v Kopřivné, protože křesťanská ikonografie tyto tři muže pokládá za anděly, kteří byli
považováni za předobraz Nejsvětější Trojice, a jejich proroctví o narození syna za
předobraz zvěstování Panně Marii.290 Jedná se o filoxenii, což znamená zobrazení Boha
v podobě tří andělů, užívaným ve starokřesťanském a východokřesťanském umění. O
scéně „Návštěva tří mužů (andělů) u Abraháma v Mamre“, jako předobrazu Nejsvětější
Trojice se zmiňuje také sv. Augustin291, ve svém spise De Trinitate. Trojjedinost
Oderlitzký vyjádřil malířským zpracováním jednotlivých mužských postav tak, že je
Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 34.
Viz HALL (pozn. 76), s. 34.
291
Viz ROYT (pozn. 78), s. 171.
289
290
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opatřil stejnými figurálními charakteristikami. Tento způsob je užíván již od pozdního
středověku.292
Abrahám na fresce vítá před svým obydlím tři muže (anděly) v okamžiku, kdy
se mu zjevují. V pravé části scény je vyobrazeno pod stromem prosté stavení,
připomínající otevřený altánek (svým vzhledem připomíná otevřený stan), ve kterém
sedí za prostřeným stolem s dlouhým bílým ubrusem, třemi talíři a karafou, Sára a
v pozadí je postava, stojící v průhledu dveří do altánku, která může připomínat Hagaru
(egyptská otrokyně – matka prvního Abrahamova syna Izmaela). Sára na fresce je
charakterizována v poměrně mladém věku, což zcela neodpovídá charakteristice ve
Starém zákoně, je oblečená do bílé haleny a šatů. Tento aspekt připomíná i poznámka
v textu na římse nad otevřenými dveřmi do altánku, kde je uveden nápis RISIT
OCCULTE, GENESIS 18/12 (z lat. - tajemný smích), Gn 18,11 - 12; „Abrahám i Sára
byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský. Zasmála se v duchu a řekla si: „Když
už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec.“293
Abrahám, starý vousatý muž, je namalován v pozici pokorného člověka
přijímajícího nejen hosty, ale i jejich vznešenou autoritu, s levou nohou v pokleku a
rozpaženými pažemi. Gestem pravé ruky vítá návštěvníky a levou rukou nabízí příbytek
v altánku s občerstvením pro poutníky; „Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a
zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom
půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka.“ (Gn 18,4 – 5).294 Jeho pohled je
upřený na přicházející tři muže. Oblečený je do modré tuniky a částečně zahalený přes
levou nohu do červené draperie. Na rozdíl od tradičního znázornění nemají tři muži
vzhled andělů s křídly nebo se svatozářemi. Zajímavou výpověď představují gesta
rukou tří mužů, která pozitivně narušují jejich jinak statické podání. Jejich sdělení
umožňují divákovi dotvářet charakter zobrazené scény. Gesto prvního muže (zleva)
naznačuje sdělení o narození syna (Izáka), jako vyjádření vůle Hospodina, současně
může být vnímáno jako žehnající gesto. Prostřední muž gestem pravé ruky na prsou
může vyjadřovat podmínku Abrahamovy oddanosti a pevné víry v Hospodina a gesta
rukou třetího muže naznačují varování před trestem, v případě nesplnění podmínek.
Oderlitzký se tak mohl vypořádat s myšlenkou, že život člověka je řízen vůlí Boha a
vůlí Boha je odměněn nebo trestán. Touto problematikou se zabývala i pravoslavná
292

Ibidem, s. 176.
Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 34.
294
Ibidem, s. 34.
293
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církev, např. stohlavý koncil ruské pravoslavné církve v roce 1551 učinil závěr: „Svatá
Trojice se maluje tak, že žehnají všichni andělé, někdy jenom anděl střední“.295 Jak už
bylo poznamenáno, jsou tři muži namalováni ve stejném vzhledu a charakteristice,
mladšího věku a s plnovousem. Muž uprostřed a muž vlevo jsou oděni do bílé tuniky
s tím, že prostřední muž má přehozené přes tělo draperie tvořené modrou a červenou
látkou. Muž vlevo má kolem těla přehozenou pouze červenou draperii. Třetí muž, zcela
vpravo, je oděn do modré tuniky a zlatavé a bílé draperie. Malířské vyjádření těchto
postav je mírně problematické. Oproti postavě Abraháma jsou postavy mužů vyjádřeny
ve strnulé pozici. Jediný dynamický prvek tvoří gesta rukou. Také charakteristika
komunikační návaznosti nesplňuje logickou vazbu, protože jejich pohled není upřen na
centrální výjev tématu, ale mimo rámec kompozice celé fresky.
V pozadí je zobrazen muž, přivádějící ovce. V levé části v pozadí je skupinka
čtyř osob, domnívám se, že zde Oderlitzky pokračoval v rozvíjení motivu z První knihy
Mojžíšovy; „Muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je
doprovodil“ (Gn 18,16).296 Zobrazené čtyři postavy v pozadí, mířící k městu
namalovaném na horizontu, jsou stejní tři muži (andělé), kteří zamířili k městům
Sodoma a Gomora v doprovodu Abrahama. Ignaz Oderlitzky na této fresce použil prvek
jakési dvojexpozice biblického příběhu, který tímto způsobem rozvíjí. Tento
kompoziční přístup použil také na obraze Nejsvětější Trojice a Zmrtvýchvstání Krista,
který je v současné době v presbytáři uničovského kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Horizont celého námětu tvoří mírně hornatá krajina s vedutami dvou měst,
několika hradů a vinicí. Barevné pojetí krajiny na horizontu je laděno do modrošedých
barev. Kompoziční rozvržení této části nástěnné malby řešil Ignaz Oderlitzky do
půlkruhu, čímž dosáhl panoramatické definice horizontu. Zcela nahoře je namalováno
slunce s jemnými lineárně namalovanými paprsky. Celý výjev je zasazen do malované
kartuše, kterou si malíř vymezil prostor v klenbě presbyteria. Zrcadlo je ohraničeno
iluzionisticky namalovaným rámem, imitující mramorové orámování. Společně
s ostatními částmi freskové výzdoby na daném prostoru vytváří až monumentální dílo.
Na fresce je vidět, že Oderlitzky byl limitován autodidaktickým vzděláním, znalostmi a
zkušenostmi ve vlastní malířské umělecké tvorbě. Jeho způsob malby opakuje stále
tutéž stejnou formální a technickou zkušenost. To se koneckonců objevuje i u dalších
295
296

Viz ROYT (pozn. 78), s. 26.
Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 34.
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prací. Zejména se to projevuje ve zpracování figurativního motivu. Jeho postavy
(v tomto případě postavy tří mužů) jednoznačně ukazují na vlastní manýristické
tendence, jak ve zpracování psychologického prokreslení, tak i ve zpracování drapérie.
Celková kompozice námětu se vyznačuje jakoby malou odvahou pustit se do
výraznějšího malířského iluzionismu, který by otevíral prostor celé kompozice
v souladu s osou perspektivního pohledu diváka, jaký můžeme například vidět u jeho
současníka Jana Kryštofa Handkeho. Všechny práce v kopřivenském kostele se
vyznačují v teplými a světlými barvami, čímž dosahuje určité zjemnělosti, harmonie a
uklidňujícího působení vlastního projevu. Je nasnadě, že Odrlitzkému i v tomto případě
šlo především o narativní zpracování námětu.

4.10.4

Klenba presbyteria – Hold andělských kůrů

Pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno,
stav: nerestaurováno, v roce 1923 přemalováno
Výtvarné zpracování výseče nad hlavním oltářem [6] je kombinací malířské a
sochařské výzdoby. Ze spodní části výseče zasahují paprsky Božího oka se třemi
reliéfně zpracovanými andílky, vytvořené polychromovanou řezbou. Boží oko je horní
koncovou částí hlavního oltáře. Navazující fresková výzdoba této výseče obsahuje dva
anděly – anděl vlevo ukazuje pravou rukou na nápis Te

laudamus (tedy Te Deum

laudamus), anděl vpravo je znázorněn s gestem pravé ruky u srdce. Slovo Deum
v nápisu je zapsáno hebrejsky, jako tzv. tetragrammaton (z řeč. – tetra/čtyři a
gramma/písmo), označující posvátné jméno Boží ve Starém zákoně.297 Výjev je
zasazen, tak jako u ostatních výsečí, do iluzionistické malby, navozující barokní
štukovou výzdobu. Vrchol výseče nad oltářem je opatřen textem „O heiliger Gott“ (Ó
svatý Bože). Prostor pro tuto část fresky, tak jako u následujících čtyřech částí, které
jsou součástí Holdu andělských kůrů, zasadil do formátu zrcadel, vycházejících s prvku
trojúhelníku, který je orámován iluzionistickou malbou, vyjadřující barokní
architektonické tvary.

Mezi Židy se postupně vyvinula vůči tomuto jménu taková úcta, že se nevyslovovalo a bylo
nahrazováno termíny Adonáj (Pán), Šem (jméno), Elohim (Bůh), Kurios (Pán), Hospodin, dnes je Boží
jméno vyslovováno jako Jehova nebo Jahve.
297
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V nadokenních výsečích jsou znázorněny čtyři skupiny andělů (serafínů a
cherubínů), které tvoří jeden tematický celek, označovaný jako Hold andělských kůrů.
Modrá barva charakterizuje cherubíny a červená barva serafíny. 298 Proti ustálené
ikonografii, která hovoří, že cherubíni a serafíni zpravidla bývají zobrazováni pouze
s hlavami a s jedním, dvěma či třemi páry křídel, jsou na fresce zobrazeni v celé lidské
podobě s jedním párem křídel a navozují vzhled ženské postavy, i když křesťanská
ikonografie přesně nedefinuje pohlaví andělů.
V prvním výseči [7] jsou zachyceni čtyři andělé a čtyři putti jako zpěváci. Nad
touto výsečí je text: „Erbarme dich Unßer!“ (Smiluj se nad námi!), nad oknem a ve
spodní části této výseče je text: „Tibi omnes angeli“ (Tobě všichni andělé).
Ve druhé výseči [8] jsou znázorněni tři andělé hrající na harfu, housle a
neidentifikovatelný nástroj a tři putti, z nichž dva hrají na triangl a zobcovou flétnu, třetí
putti drží partituru. Nad výsečí je text: „O starcker Gott“ (Ó hvězdo Boží), nad oknem
ve spodní části výseče je text: „Tibi cherubim et seraphim“ (Tobě cherubíni a serafíni).
Třetí výseč [10] znázorňuje dva andělé hrající na violoncello a loutnu a tři putti
hrající na příčnou flétnu, držící housle (nebo violu) a třetí drží partituru. Nad výsečí je
text: „O unsterblicher Gott“ (Ó nesmrtelný Bože), nad oknem a ve spodní části výseče
je text: „Incessabili voce proclamant“ (Zpívat v nekonečné slávě).
V poslední čtvrté výseči [11] jsou znázorněni čtyři andělé a čtyři putti jako
zpěváci. Nad výsečí je text: „Erbarme dich unßer!“ (Smiluj se nad námi!), nad oknem a
ve spodní části výseče je text: „Tibi caeli et universae potestates“ (Tobě nebe a
veškerou moc).299
Zde bych chtěl poznamenat, že malířské zpracování cherubína, hrajícího na
violoncello ve třetí výseči, je úplně stejné jako malířské pojetí serafína na dochovaném
fragmentu nástěnných maleb kaple Narození Panny Marie v Trhavicích u Norberčan,
což podporuje názor, že k některým nástěnným malbám Oderlitzky přistupoval jen
s omezeným tvůrčím přístupem, který ho vedl k napodobování jeho vlastního díla a
k zaběhnutému způsobu malířského vyjadřování některých motivů. Dnes je trhavický
fragment transferován do předsálí obřadní síně olomoucké radnice. Nelze prokázat, kde
takto zpracovaný námět použil malíř poprvé, protože trhavická kaple byla vymalována
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Viz HALL (pozn. 76), s. 47.
K obsahové stránce zobrazených textů, které se vztahují k výsečím v presbyteriu, jsem se věnoval
v části 4.10.2 Klenba presbyteria – základní charakteristika freskové výzdoby.
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v roce 1752 a zhotovení nástěnných maleb v kopřivenském kostele spadá přibližně do
stejné doby.
Ve srovnání s hlavním motivem v presbyteriu (freska Abrahám hostí tři muže)
jsou nástěnné malby Hold andělských kůrů kompozičně více propracované, živější a
dokazují Oderlizkého přístup v čistě rokokových formálních principech s důrazem na
jakousi hravost a lehkost myšlenkového podání. Jemně dynamické vyjádření pohybu
podtrženého rozpohybováním drapérií navozuje optimistické a harmonické vnímání
jednotlivých maleb v lunetách.
V barevné kompozici se přidržuje prosvětlené formy a v obsahové stránce se
drží ikonografických standardů a symboliky. Ve srovnání s výsečemi v lodi kostela
(motivy s církevními Otci) působí fresky andělských kůrů v kompoziční výstavbě
promyšlenější a přirozenější, s důrazem na respektování tvaru formátu, který vymezuje
malířův prostor.

4.10.5

Klenba presbyteria – Světci a proroci, Sv. Štěpán, Mojžíš, Sv. Jan
Evangelista, Sv. Ondřej, Eliáš, Sv. Apolena

Pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno,
stav: nerestaurováno, v roce 1923 přemalováno
Medailony znázorňující postavy a mučedníky Starého a Nového zákona, které
jsou zpracovány jako iluzionistická malba do oválných zrcadel, mají navozovat vjem
sochařského reliéfního zpracování. Medailony jsou namalovány na pozadí velmi
bohatém ornamentálním prvku, tvořeného rokokovou dekorativní symbolikou (mušle a
rokaj). Podmalba medailonů vychází z tvaru protáhlého trojúhelníku, s vrcholem
směřujícím dolů a vytváří tak jednotný kompoziční celek:
Sv. Štěpán (A) 300 – označován jako prvomučedník, který byl ukamenován k smrti po
sporu se židovskými mudrci v Jeruzalémě, také byl jmenován jako první mezi sedmi
jáhny, které vybrali apoštolové.301 Od dob raného křesťanství je uctíván jako
prvomučedník. O sv. Štěpánovi jsou zmínky v Novém zákoně (Sk 6 a 7). V medailonu
index v závorce (A – F) odkazuje na umístění medailonu na výše uvedeném schématu, viz kapitola
4.10.2 Klenba presbyteria – základní charakteristika freskové výzdoby
301
Viz ATTWATER (pozn. 118), D., s. 360.
300
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je zobrazen jako mladý muž, bez vousů, se svatozáří, oblečený v liturgickém oděvu,
v pravé ruce drží kameny (symbol jeho mučednické smrti); „Když Štěpána kamenovali,
on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Pak klesl na kolena a zvolal mocným
hlasem: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ To řekl a zemřel“ (Sk 7,59 – 60).302 Na malbě
v levé ruce drží palmovou ratolest (symbol mučedníků), na kolenou má položeny
svitky. Součástí této části malby je uveden text: „Te martyrum candidatus“ (Tebe
mučedníku), který symbolicky poukazuje na sv. Štěpána, jako prvomučedníka.
Mojžíš (B) – starozákonní postava, jeden z praotců, považovaný za zákonodárce a vůdce
židovského národa. Nový zákon Mojžíše zmiňuje v souvislosti jako zprostředkovatele
Tóry, kterou Kristus nepřišel zrušit, ale naplnit.303 V Matoušově evangeliu je uvedeno;
„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž
naplnit. Amen pravím vám; Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko
ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane“ (Mt 5,17 – 18).304 V medailonu
je zobrazen jako starý muž s vousy, po stranách hlavy mu vyrážejí paprsky (tzv.
Orožený Mojžíš), na kolenou má desky s římskými číslicemi od I do X, odkazujícími na
desky zákona, které dostal na hoře Sínaj, v levé ruce drží s deskami hůlku. Motivem
myšlenky zařadit Mojžíše a Eliáše jako součást stejného významového celku na
medailonech, může být z důvodu jejich společné přítomnosti při proměnění Páně; „Po
šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou
horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a
jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají“ (Mt
17, 1 – 3).305 Součástí této části malby je uveden text: „Te prophetarum“ (Tebe
proroku), text připomíná jeho význam zaznamenaný ve Starém zákoně.
Sv. Jan Evangelista (C) – apoštol, autor čtvrtého evangelia, knihy Apokalypsa (Zjevení
svatého Jana) a tří epištol Nového zákona, podle tradice byl nejblíže Kristovi při všech
důležitých událostech, mimo jiné také přítomen Proměnění Krista. Kristus sv. Janovi
svěřil, když byl na kříži, péči o svoji matku Pannu Marii306: „Když Ježíš spatřil matku a
vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle tvůj syn!“ Potom řekl tomu
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 121.
Viz FOUILLOUX (pozn. 91), s. 144.
304
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 14.
305
Ibidem, s. 27.
306
Viz ATTWATER (pozn. 118), s. 194.
302
303
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učedníkovi: „Hle tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě“ (J 19,26 –
27).307 Podle sv. Pavla je označován, společně se sv. Petrem a sv. Jakubem, za pilíře
jeruzalémské církve; „Když poznali, milost, která mi byla dána – Jakub a Petr a Jan,
kteří byli uznáni za sloupy církve – podali mě a Barabášovi pravici na stvrzení naší
dohody, že my půjdeme mezi pohany a oni mezi židy“ (Ga 2,9)308 – slova sv. Pavla.
V medailonu je zobrazen jako mladý muž, zženštilého typu, bez vousů, s náznakem
svatozáře, za jeho pravým ramenem je namalován jeho atribut - orel, v levé ruce drží
kalich, symbol eucharistie. Součástí této části malby je uveden text: „Te gloriosus“
(Tebe slavíme), který je symbolickou oslavou evangelisty, jenž byl nejoblíbenějším
učedníkem Krista.
Sv. Ondřej (D) – apoštol a mučedník, učedník sv. Jana Křtitele, jeden z prvních
apoštolů, který na pokyn sv. Šimona (pozdější sv. Petr), následoval Krista; „Jeden
z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona
Petra“ (J 1,40).309 Pravděpodobně nemá historický podklad to, že byl sv. Ondřej
ukřižován na kříži ve tvaru X, tato představa snad pochází až od středověku.310
V medailonu je zobrazen jako starý muž s dlouhými vousy s jeho hlavním atributem,
kterým je kříž na kterém byl ukřižován – po disputaci s pohanem Egeasem v řeckém
městě Patras byl zatčen, bičován a nakonec umučen na kříži ve tvaru X. Součástí této
části malby je uveden text: „Apostolorum chorus“ (Sbor apoštolů), jako symbolické
vyjádření úcty Kristova učedníka.
Eliáš (E) – židovský prorok, který bojoval proti uctívání boha Baala a dal zahubit jeho
proroky, načež se z nebe spustil déšť. V typologických cyklech se tento zázrak vykládá
jako předobraz seslání Ducha Svatého311, typologie Eliáše, který vystupuje na nebesa, je
též chápán předobraz nanebevstoupení samotného Krista;312 „Pak šli dál a rozmlouvali.
A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do
nebe“ (2Kr 2,11).313 Proroci předpovídali Eliášův návrat tak přesvědčivě, že někteří
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Ibidem, s. 110.
Ibidem, s. 179.
309
Ibidem, s. 92.
310
Ibidem, s. 296.
311
Viz ROYT (pozn. 78), s. 74.
312
Ibidem, s. 75.
313
Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 313.
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v Nové zákoně považují Eliáše za samotného Krista;314 „Jiní říkali:“Je to Eliáš!“A zase
jiní: „Je to prorok – jeden z proroků“ (Mk 6,15).315 Legenda říká, že žil poustevnickým
životem na hoře Karmelu a snad proto je považován za zakladatele karmelitánského
řádu. Součástí této malby je uveden text: „Laudabilis numerus“ (Sbor [proroků a
apoštolů]).
Sv. Apolena (F) – křesťanská mučednice, která byla umučená upálením na hranici
(sama se vrhla do plamenů), protože odmítla obětovat pohanským bohům a zříci se
křesťanství. Před upálením jí byly vytrženy zuby. V německy mluvících zemích bývala
uctívána jako jedna ze čtrnácti svatých pomocníků.316 V medailonu je zobrazena jako
mladá žena, v pravé ruce drží kleště se zubem (symbolem jejího mučení), v levé ruce
drží palmovou ratolest (atribut mučedníků), v pozadí jsou namalovány dvě postavy.
Součástí této malby je uveden text: „Laudat exercitus“ (Slavný sbor).
Ornamentální výzdobu, která spojuje jednotlivé části freskové výzdoby
presbyteria, dovedl Oderlitzky až k rokokové dokonalosti. Nejenže díky ní celá klenba
vytváří jeden celek, ale podporuje významné vnímání dekorativnosti celé práce.
Ornamentální výzdobu zde pojímá zcela v duchu slohového určení, kdy hojně využívá
motivu rokaje, jako charakteristického asymetrického ornamentu ve tvaru S nebo také
C. Vedle toho využívá i tvaru mušle – dekorativního motivu ve tvaru lastury. To vše je
vzájemně propojeno lineárními prvky, různými florálními a vegetabilními tvary. Své
mistrovství v tomto druhu malby prokazuje Oderlitzky téměř dokonalou malířskou
technikou, vytvářející iluzivní a plastické vnímání ornamentální výzdoby. I v tomto
případě však musím podotknout, že tento přístup, spojení freskové výzdoby do jednoho
celku s kompozičním řešením ornamentální výzdoby, není v jiných objektech
uplatňován tvarově a kompozičně jinak, než jak ukazuje kopřivenský kostel, čímž i zde
projevuje jakýsi zaběhnutý dekorativní přístup malby, který použil i v kapli sv. Jana
Nepomuckého v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku.
Ornamentální výzdoba klenebního pásu, oddělujícího presbyterium od lodě
kostela (triumfální oblouk), je ve středu pásu doplněna malbou Božího města s nápisem:
„Per Tres ad Tres Via c…“ (zbytek nápisu je nečitelný). Malbu tvoří veduta města se
314

Viz FOUILLOUX (pozn. 91), s. 58.
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 46.
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Viz HERITAGE (pozn. 105), s. 43. Tím, že se sama vrhla do ohně, nastaly pochyby, zda se nedopustila
smrtelného hříchu sebevraždy, toto nakonec vyřešil v její prospěch v 5. století sv. Augustin.
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třemi barokními branami v hradbách (snad symbolizující Nejsvětější Trojici), která je
vsazena do dvojité, iluzivně malované kartuše, tvořené z rokají a mušlí [9].

4.10.6

Křest Krista

Pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno,
stav: nerestaurováno, v roce 1923 přemalováno
Oderlitzky nepojal malířskou výzdobu lodě jako celek, ale vytvořil zde pět
samostatných celků. Freskovou výzdobu klenby hlavní lodě tvoří centrální freska
s motivem Křtu Krista sv. Janem Křtitelem v řece Jordán a čtyři malby ve výsečích nad
lunetami na severní a jižní straně lodi, kde zobrazil církevní otce sv. Augustina
(Aurelius Augustinus, 354 – 430, významný představitel patristiky), sv. Jeronýma
(Eusebius Hieronymus Sophronius, 342 – 420), sv. Řehoře (Řehoř Veliký, 540 – 604,
papež) a sv. Ambrože (okolo 340 – 397, biskup v Miláně).
Centrální freska je zarámována do malované kartuše, jejíž tvar vychází
z deltoidu, jehož strany jsou formovány konvexními a konkávními tvary. Ústřední
motiv výjevu (Kristův křest) je umístěn tak, že nevyplňuje významnou část
kompozičního formátu, ale podporuje svým rámcem symboliku samotného Boha Otce.
Freska je postavena na narativním zprostředkování námětu [12].
Křest na fresce ikonograficky představuje tento akt tak, jak je zachycen ve všech
evangeliích Nového zákona.317 Kristus stojí v řece Jordán, se skloněnou hlavou,
v okamžiku, kdy sv. Jan Křtitel z křestní misky polévá vodou hlavu Krista. Kristus je
nahý, zahalen do plátna, které přidržuje anděl, a kolem hlavy má svatozář. Jan Křtitel
v levé ruce přidržuje tenký rákosový kříž s pentlí, na které je nápis „ECCE AGNUS
DEI“ (z lat. – hle Beránek Boží).
V novověkém umění se někdy objevuje vyjádření pokory sv. Jana Křtitele před
Kristem318, s odvoláním na evangelium sv. Matouše: „Já bych měl být pokřtěn od tebe,
a ty jdeš ke mně?“ (Mt 3,14).319 Za Janem Křtitelem vpravo je šest postav čekajících na
křest, řadu čekajících tvoří dva muži ve vzájemném rozhovoru, oděni do dynamicky
pojatých draperií s velkými kipami na hlavách, a žena s batoletem v náručí. Před ní stojí
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 13, 41, 63, 92.
Viz ROYT (pozn. 78), s. 137.
319
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 13.
317
318
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další muž, se smeknutou kipou s upřeným pohledem na sv. Jana Křtitele, další žena
vztahuje ruku k samotnému sv. Janu Křtiteli, před touto ženou stojí na počátku řady,
vzrostlé dítě. V levé části kompozice jsou postavy dalších pěti postav, které vyvažují
kompozici. Dvě postavy přecházejí řeku Jordán. Jedna z nich, postava s holí v ruce a
chlapcem, kterého nese na zádech, je pravděpodobně sv. Kryštof, který podle Zlaté
legendy přenesl Krista přes řeku Jordán; „Kryštof tedy zvedl chlapce na ramena, vzal
svou hůl a vstoupil do řeky.“320 Podle legendy byl sv. Kryštof mohutné postavy a
pomáhal pocestným přes řeku Jordán. Jednou v noci nesl přes řeku dítě, které s každým
krokem bylo těžší. Na druhém břehu mu toto dítě řeklo; „Nediv se, neseš celý svět. Jsem
Ježíš Kristus, král, jehož hledáš“.321 Také v tomto případě se setkáváme s dvojitou
expozicí námětu, kterou použil i na centrální fresce v presbyteriu tohoto kostela. Na
břehu sedí muž v pozici zouvající se postavy a zcela vlevo jsou namalováni další dva
muži při vzájemném rozhovoru a s gestem rukou, kterými ukazují na sv. Jana Křtitele.
Samotný výjev křtu Krista je kompozičně vyjádřen na delší ose, tvořící
západovýchodní osu hlavní lodi, a navazuje v tomto příběhu na texty evangelia: „Když
byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha
Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: Toto je
můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil“ (Mt 3,16 – 17).322
Na opačné straně této osy se nachází výjev sedící postavy Boha Otce, v mírném
předklonu a s dvanácti anděly, který prstem pravé ruky ukazuje na křest Krista, z něhož
vychází text: „HIC EST FILIUS MEUS DILECTUS IN QUO mihi bene complacui
ipsum auditum (z lat. – toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil)323. Jedná se o
část textu z Matoušova evangelia (Mt 3,17). Bůh Otec drží v levé ruce žezlo, je oděný
do zlatavého šatu a modré, dynamicky rozevláté, draperie. Uprostřed kompozice,
v místě křížení vertikální a horizontální osy je namalována Holubice, za níž jsou velmi
bohatě vyobrazeny zlatavé paprsky ve dvou řadách.
Celá freska je namalována na pozadí krajiny s protékající řekou, která má
symbolizovat řeku Jordán a okolními strmými skalami. Na horizontu je vidět v mlžném
oparu siluetu hradu na skále. Celý horizont v zadním prostoru zde Ignáz Oderlitzký řeší
do zaoblené horizontální linie.
320

Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 195.
Viz ATTWATER (pozn. 118), s. 244.
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Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 13.
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část latinského textu psaná kurzívou a mínuskami není na fresce čitelná
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Kompoziční řešení prostoru se zdá velice komplikované. Okolní krajina,
skalnatý břeh Jordánu a skupinka šesti postav vpravo, je řešena jednoúběžníkovou
lineární perspektivou s tím, že úběžník je v místě Holubice (Ducha svatého), zatímco
ostatní části krajiny jsou řešeny také jednoúběžníkovou lineární perspektivou, ovšem
úběžník je na horizontu namalované krajiny.
Takto jsou zachyceny i postavy hlavní části motivu, a to Kristus a Jan Křtitel. To
způsobuje klamné vnímání některých částí fresky – například skupinku postav vpravo
vnímáme z pohledu ze spodu, ovšem postavy Krista a sv. Jana Křtitele vnímáme čelním
pohledem. Část fresky s Bohem Otcem a anděly má svůj vlastní úběžník, který
umožňuje vnímání z pohledu ze spodu.
Takto chaoticky řešená kompozice vytváří nelogický útvar a způsobuje
nelogické provázání jednotlivých částí této nástěnné malby. Je zcela jasné, že je pro
Oderlitzkého velmi obtížné, vypořádat se s řešením kompozice ve správné perspektivě,
což vyžaduje, zvláště pro freskovou tvorbu, důsledné vzdělání o zákonitostech lineární
perspektivy a kvadraturní malby. Ovšem pro Ignaze Oderlitzkého můžeme mít
pochopení.
V případě zpracování figurativních motivů a barevné kompozice nepřekročil na
této práci Oderlitzky svůj standardní rukopis, který můžeme vidět i jinde, přesto má
freska vyváženou harmonii barev, která sjednocuje postavy s atmosférou biblického
příběhu.
Inspirativní zdroje lze jen odhadovat, přesto uvádím dílo, které je v detailech
kompozičně řešeno velmi podobně, jako detail na kořivenské fresce s námětem Křest
Krista. Součástí hlavního oltáře v kostele sv. Jana Křtitele ve Wulzeshofenu v Dolním
Rakousku je obraz s tématem Křest Krista, jehož pravděpodobným autorem je Paul
Troger, významný rakouský malíř pozdně barokního období. V roce 1731 se podílel
mimo jiné i na vytvoření freskové výzdoby (Providentia divina a zázračné rozmnožení
chlebů) špitální kaple v klášteře Hradisko v Olomouci. Obraz v kostele ve
Wulzeshofenu byl namalován v roce 1739.324

324

Wulzeshofen; Hochaltarbild von Paul Troger (1739) [online].
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Srovnání některých detailu Krista obrazů od Paula Trogera a od Ignaze Oderlitzkého:
PAUL TROGER

IGNAZ ODERLITZKY

Kristus na wulzeshofenském obraze je namalován v pozici, kterou vyjadřuje i
Ignaz Oderlitzky v kopřivenském kostele. Vzhledem k letopočtu vzniku uváděných
prací (Troger 1739, Oderlitzky mezi lety 1751 – 1753) se domnívám, že malba detailu
křtěného Krista, provedená Ignazem Oderlitzkým, může být parafrází Trogerova
oltářního obrazu. Podobné řešení detailu Krista při křtu (zrcadlově horizontálně
obrácené) nalézáme i na obraze hlavního oltáře v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku.
4.10.7

Sv. Augustin

Pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno,
stav: nerestaurováno, v roce 1923 přemalováno
Ve výseči nad lunetou v klenbě hlavní lodi je zobrazení církevního Otce sv.
Augustina [13], který byl jedním z nejvýznamnější křesťanských filozofů a teologů
raného středověku. Je autorem celé řady apologetických a patristických spisů a dodnes
je křesťanskou církví považován za učitele církve. Jeho charakteristickým atributem je
planoucí srdce, symbolu náboženské horlivosti, které drží v levé ruce. Tak jako ostatní
církevní otci zobrazení v kopřivenském kostele, je malba situována do pomyslné
pracovny, sv. Augustin je oblečen jako biskup s mitrou ležící na pracovním stole.
Odkaz na biskupské oblečení, včetně biskupské mirty, poukazuje na to, že sv. Augustin
byl zvolen biskupem v Hippo, pět let poté, co byl v roce 391 vysvěcen na kněze. Úřad
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biskupa pak vykonával celých 34 let, čímž se stal jedním z nejvýznamnějších biskupů
v historii křesťanské církve.325 Na čtecím pultíku je otevřená kniha s textem: „LIB: I.
DE SERMONE DOMINI IN MONTE C. 6. TOM: 4 NON ITAQUE CALCATUR AB
HOMINIBUS QUI PATITUR PERSECUTIONEM, SED QUI PERSECUTIONEM
TIMENDO INFATUATUE“. Jedná se o citaci z Augustinova díla „De sermone Domini
in monte“ (Kázání na Hoře Páně), kapitola 6 – „Vos estis sal terrae“ (Vy jste sůl
země), která se váže na Matoušovo evangelium; „Vy jste sůl země; jestliže však sůl
pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po
ni šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.“ (Mt 5,13 14.).326 V namalovaném okně je výjev oblíbené legendy Vidění sv. Augustina, která
vypráví, jak se procházel Augustin po mořském břehu, kde potkal dítě, marně se snažící
naplnit jamku vodou pomocí mušle. Když mu sv. Augustin sdělil, že jamku nelze
naplnit, tak mu dítě odpovědělo: „Není jí více než úsilí lidského rozumu o pochopení
tajemství, o němž uvažuješ“. Dítě je na obraze namalováno jako putti a v této legendě
samozřejmě symbolizuje samotného Krista.327 Dramaticky pojatá scéna výhledu z okna
je charakterizována rozbouřeným mořem a věží na skalnatém výběžku. Horizont
doplňuje loď ve vlnách. Ve hrotu lunetové výseče je umístěn nápis „TERRARUM“
(z lat. – země, svět). Výjev je zasazen, tak jako další tři náměty svatých Otců, do
malované kartuše, kterou tvoří konvexní a konkávní linie z motivu rokají a mušlí.
Samotná výseč je opatřena iluzivním zpracováním malby, které navozuje vnímání
kamenného žebrování tohoto architektonického prvku. Jistě bylo hlavním záměrem
Ignaze Oderlitzkého znázornit sv. Augustina jako velmi zbožného muže, čehož docílil
popisnou charakteristikou, kdy je církevní Otec namalován jako starý muž
s plnovousem, jak ve zbožné kontemplaci (rozjímání) vzhlíží vzhůru. Zdůrazňuji to
proto, že ke křesťanství nevedla Augustina přímá cesta, pokřtít se nechal v Miláně až ve
svých 33 letech na Velikonoce v roce 387.328 O křtu sv. Augustina se zmiňuje Jakub de
Voragine ve Zlaté legendě: „Když přicházela doba velikonoční, Augustin, stár třicet let,
se svým synem Adeodatem, chlapcem velmi nadaným, jejž měl ve své mladosti, dokud
byl ještě pohan a filizof, a se svým přítelem Alipiem zásluhou své matky a pod vlivem
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Viz ATTWATER (pozn. 118), s. 59.
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 14.
327
Viz HALL (pozn. 76), s. 66–67.
328
Ludvík SVOBODA et al, Encyklopedie antiky, Praha 1973, s. 93. Nejprve byl učitelem rétoriky, 9 let
přívržencem manicheismu, pak podléhal vlivu novoplatonismu.
326
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Ambrožova kázání přijal svatý křest.“329 Zde bych chtěl poznamenat, že právě při křtu
sv. Augustina podle legendy mohl vzniknout hymnus Te Deum laudamus, kterým jsou
spojovány nástěnné malby kopřivenského kostela. I o tom píše Jakub de Voragine, kde
uvádí, že právě při Augustinově křtu pronesl sv. Ambrož slova „Te Deum Laudamus“ a
sv. Augustin měl jako odpověď zvolat „Te Dominum confitemur“. Scéna ukazuje
okamžik, kdy sv. Augustin sepisuje jedno ze svých stěžejních děl De Trinitate.
Prokazuje to právě jeho zbožný pohled vzhůru směrem k vrchní části okna, kde je
znázorněn rovnostranný trojúhelník, symbol Nejsvětější Trojice a prostředí, do kterého
je výjev zasazen, jenž nám představuje spoustu knih, psací náčiní na stole, kterým je tak
charakterizován jako pracovní stůl. V neposlední řadě lze tento závěr předpokládat
právě ze zasvěcení kopřivenského kostela. Pracovna sv. Augustina vykazuje prvky
barokního interiéru, což charakterizuje opěradlo židle, na které sedí. Za zády církevního
Otce je namalována spodní část sloupu s hladkým dříkem, patkou s oblouny a
výžlabkem na barokně tvarovaném podstavci. Pod stropem je namalována těžká
tmavočervená draperie. Snaha Ignaze Oderlitzkého, vyjádřit toto vyobrazení v systému
kvadraturní malby, se projevuje sbíháním vertikálních linií do jednoho pomyslného
bodu (úběžníku). Je nutné ovšem poznamenat, že tento cíl nebyl na malbě dosažen.

4.10.8

Sv. Jeroným

Pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno,
stav: nerestaurováno, v roce 1923 přemalováno
Výseč zobrazuje dalšího ze čtyř církevních Otců, sv. Jeronýma [14],
významného křesťanského teologa a autora apologetických a patristických spisů. Je
znám především jako překladatel Bible do latinského jazyka, tzv. Vulgáty. Na výjevu je
zobrazen jako starý muž s dlouhým neupraveným plnovousem, s levou rukou položenou
na tradičním atributu, lebky, jež bývá spojována s duchovním cvičením rozjímání o
smrti. I tento výjev je situován do pomyslné pracovny. Sv. Jeroným je polonahý, pouze
přes pravou paži a rameno, boky a nohy má přehozenou drapérii. V pravé ruce drží
kámen, kterým se bije v prsa se zbožným pohledem vzhůru. Na stole má před sebou
krucifix. Atribut kamene odkazuje na jeho pobyt v Syrské poušti, kde jako poustevník
329

Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 230.
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žil asketickým způsobem. Jak sám popsal, prodělal sexuální halucinace, a proto se bil
v prsa, dokud vzrušení nepřešlo; „A třeba, že jsem žil jen se škorpióny a divou zvěří,
často před mými zraky tančily dívky a v chladném těle a v mase takřka odumřelém
planuly požáry vášní. A tak jsem bez přestání plakal a vzpurné tělo krotil týdny
hladovění. Den jsem často spojoval s nocí a neustával jsem se bít do prsou tak dlouho,
dokud mi Pán nevrátil klid. Bál jsem se i své cely, jako svědkyně mých myšlenek,
rozhněván na sebe a ztuhlý jsem sám prchal do pouště, a jak je pán nade mnou, někdy
se mi po potocích slzí zdálo, že jsem obklopen zástupy andělů.“330 Kámen, který sv.
Jeroným drží v ruce, je pozdějším výmyslem umělců. Před ním na čtecím pultíku je
otevřená kniha s textem, který je na malbě těžko čitelný, protože stránky jsou barevně
vyjádřeny zlatavou barvou a text šedivou barvou. Za otevřenou knihou jsou volně
položení papíry a kalamář s psacími brky. Dále na fresce za jeho zády, v rohu pomyslné
pracovny, je položeno kardinálské oblečení s kloboukem, i když sám nebyl nikdy
kardinálem. Tento atribut je vyjádřením projevu uznání za jeho působení sekretářem a
poradcem papeže. Sv. Jeroným je zobrazen v okamžiku, kdy naslouchá polnici,
ohlašující poslední soud, z níž vychází text „SURQITE MORTUI…“ (z lat. – kteří
zemřeli…), další část textu je nečitelná. Tento výjev vychází z legendy „Vidění sv.
Jeronýma“.331 Hrot lunetové výseče nese nápis „ECCLESIA“ (z řeč. ekklésia –
shromáždění, v křesťanské terminologii se vztahuje k pojmu - kostel, chrám, církev).
Nápis pravděpodobně připomíná sv. Jeronýma, jako autora uspořádání bohoslužby,
kterou u něj zadal sám papež Damasus I.332 na žádost císaře Theodosia. Jakub de
Voragine ve Zlaté legendě zaznamenal; „Protože papež věděl, že Jeroným dokonale zná
jazyk řecký i hebrejský a že vyniká ve všem vědění, svěřil tento úkol jemu. Jeroným tedy
vybral žalmy pro jednotlivé dny, pro každý den určil zvláštní noční zpěvy a ustanovil,
jak praví Sigebert, aby se na konci každého žalmu zpívalo „Sláva Otci“. Potom
rozumně uspořádal epištoly a evangelia na celý rok i ostatní, co patřilo k službám
Božím vedle zpěvu, a poslal svůj návrh z Betléma do Říma papeži a ten jej spolu se
svými kardinály velmi pochválil a potvrdil navěky.“333 Ve srovnání s výjevem sv.
Augustina, se snažil Oderlitzky na této fresce více zdůraznit až asketickou prostotu,
330

Viz VORAGINE (pozn 114), s. 281.
Viz HALL (pozn. 76), s. 195–196.
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Imanuel GEISS, Dějiny světa v souvislostech, Praha 2005, s. 112–114. Damasus I., první historicky
doložený papež v letech 366 – 384 n. l. za vlády císaře Theodosia I., který sjednotil říši na základě
ortodoxního křesťanství.
333
Viz VORAGINE (POZN. 114), s. 283.
331
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kterou vyjádřil právě jednoduchým oděvem tvořeným drapérií. Jinak je kompoziční
pojetí obou figurativních motivů malířsky pojato shodně s důrazem na vyjádření zbožné
kontemplace. Také pracovna sv. Jeronýma vykazuje prvky barokního interiéru, tak jako
u sv. Augustina. Malba vykazuje také špatně vyjádřené perspektivní vidění, a to nejen
v pojetí celkové kompozice, ale i v detailech, např. židle, na které sv. Jeroným sedí u
stolu.
4.10.9

Sv. Řehoř

Pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno,
stav: nerestaurováno, v roce 1923 přemalováno
Řehoř Veliký byl v roce 590 v Římě zvolen papežem, postavil se proti snaze
Konstantinopolského církevního patriarchy Jana IV. upevnit svůj vliv v Římě. Sv.
Řehoř ignoroval tyto snahy a prohlásil se za přímého dědice sv. Petra. Křesťanská
církev považuje sv. Řehoře za prvního představitele, který spojil moc papežskou s mocí
světskou. Tak jako ostatní církevní Otcové na freskách v kopřivenském kostele je
považován za významného církevního učitele a autora řady křesťanských spisů. Zavedl
úpravy křesťanské liturgie a neprávem mu je přisuzováno zavedení liturgického zpěvu,
který je znám pod názvem Gregoriánský chorál. Výseč nad lunetou znázorňuje dalšího
církevního Otce a papeže Řehoře Velikého [15]. Svatý Řehoř je zobrazen jako muž
poměrně mladšího vzhledu, bez vousů, oblečený do papežského roucha, papežská tiára
je položena na stole a vedle ní je opřena o zeď papežská berla. Na hlavě má červenou
čepičku. Na této malbě se Oderlitzký zaměřil na detailní realistické vyjádření papežova
oblečení. Pluviál sv. Řehoře, který má na prsou sepnutý sponou, je charakterizován
s bohatým vyšívaným rokokovým ornamentem. Široký lem pláště je opatřen
vyšívanými portrétními medailony, pravděpodobně svatých osobností, které vzhledem
k malířskému zpracování nelze přesně identifikovat.
Interiér pracovny sv. Řehoře je řešen v barokním tvarosloví. Na kulatém stole
leží bohatě tvarovaný kalamář. Židle a komoda za postavou papeže má také velmi
bohaté a dynamické ornamentální prvky, které nesou vzhled pozlacených částí, s tmavě
červeným čalouněním. Na vrcholu scény je namalován baldachýn, který je opatřen
plastickou výzdobou papežské tiáry a zkříženými klíči, připomínající prvního biskupa
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křesťanské církve sv. Petra. Barokní interiér dokresluje motiv sloupu na podstavci, který
je namalován s patkou (dva tory a trochilus), kanelování sloupu má charakter iónského
nebo korintského sloupu, protože se žlábky stýkají v pásce, je nutné poznamenat, že se
může jednat i o kanelovaný římský sloup. Bohužel i zde musím učinit závěr, vyjádřené
nedokonalosti perspektivního vidění Ignaze Oderlitzkého, které vytváří nelogické vazby
v malířském pojetí.
Symbolem Ducha svatého je bílá holubice, za hlavou papeže, s paprsky
směřující k jeho pravému uchu, která má symbolizovat božskou inspiraci. V pozadí je
vidět ruka, pravděpodobně Řehořova tajemníka, který v údivu zírá na tento okamžik,
kdy píše svá kázání.334 Pravděpodobně se jedná a jáhena Petra, nejdůvěrnějšího
Řehořova přítele, který sám byl svědkem, jak se nad hlavou sv. Řehoře objevuje Duch
svatý v podobě holubice.335 Portrétní část tohoto detailu je poškozená a zcela nečitelná,
proto závěr o papežově tajemníkovi je pouze předpokladem. Text knihy, do které Řehoř
Veliký zapisuje, je částečně nečitelný; HOMILA 9 IN CAPUT… CUM ENIM
AUGENTUR DONA, RATIONES ETIAM CRESCUNT DONORUM. Text na malbě
se vztahuje ke spisu Homilií 9, ve kterých sv. Rehoř zapsal kázání k evangeliím.
Ve hrotu lunetové výseče je umístěn nápis „TE PER ORBEM“ (z lat. – tobě po
celém světě). Nápis v hrotu lunety odkazuje na legendu, podle které když měl být
vyřešen spor, zda se má používat obřad ambrosiánský nebo gregoriánský, rozhodl
koncil, aby byl misál (mešní kniha) ambrosiánský a misál gregoriánský položen na oltář
sv. Petra a aby sám Pán rozhodl, který misál má církevní obec užívat. Druhý den byl
v kostele objeven ambroziánský misál, jak leží na oltáři otevřený na stejné straně, jak
byl položen. Naopak gregoriánský misál byl roztrhaný a listy poházené po zemi. Bohem
tak bylo dáno znamení, že gregoriánský obřad má být užíván na celém světě a
ambrosiánský obřad pouze v chrámech zasvěcených sv. Ambrožovi.336

4.10.10

Sv. Ambrož

Pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno,
stav: nerestaurováno, v roce 1923 přemalováno
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Viz HALL (pozn. 76), s. 392–394.
Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 116.
336
Ibidem, s. 118.
335
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Posledním ze zobrazených církevních Otců na klenbě lodi kostela v Kopřivné je
sv. Ambrož [16]. Byl velikým propagátorem klášterního života, vykonávání svátosti
oltářní, kněžské morálky a zapojování církevních písní do bohoslužeb. Společně
s ostatními církevními Otci, kteří jsou na freskách v kopřivenském kostele, patří sv.
Ambrož mezi tzv. čtyři velké učitele církve337 Křesťanská církev až do tzv. Velkého
schizmatu (roku 1054) titulovala celkem 17 církevních učitelů a zahrnovala mezi učitele
i představitele ortodoxní církve.338 Dalším významným okamžikem jeho života bylo,
kdy po příchodu sv. Augustina (pozdějšího biskupa v Hippo) do Milána, kde byl sv.
Ambrož biskupem, tohoto církevního Otce osobně pokřtil.339
Na nástěnné malbě je za jeho zády v okně zobrazen včelí úl, který symbolizuje
výmluvnost sv. Ambrože. Detail v okně je vytvořen velmi jednoduchou malbou, to je
stolem, na kterém je postaven úl. Horizont krajiny je hodně zjednodušen, bez
konkrétního myšlenkového výrazu, což je způsobeno až expresivně abstraktním pojetím
kompozice dvou barev (pískové a modré). Symbolické vyjádření úlu vychází z příběhu,
zaznamenaného ve Zlaté legendě. Příběh hovoří o roji včel, který se malému
Ambrožovi usadil na jeho ústech, když ležel v kolébce, jako by včely vstupovaly do
svého úlu, Jakub de Voragine uvádí; „Když byl Ambrož, syn římského prefekta
Ambrože, uložen v síni prétorského paláce do kolébky a spal, přiletěl znenadání roj včel
a usadil se na jeho tváři a ústech, jako by včely vstupovaly do svého úlu a zase z něho
vylétaly. Když pak odlétly, vznesly se tak vysoko do vzduchu, že je lidskýma očima
nebylo vidět. Otec tím byl zmaten a řekl: „ Jestliže bude toto děťátko žít, bude z něho
něco velikého“.340
Celý výjev je zpracován ve stejném duchu jako výjevy ostatních církevních otců
ve výsečích na klenbě lodi. Scéna je zasazena do pomyslné pracovny. Na stole, kromě
otevřené knihy, je položena další zavřená kniha a psací souprava (dva kalamáře a psací
brk). Stůl je definován pouze draperií, která je spuštěná až k podlaze. I v tomto případě
Ignaz Oderlitzky doplnil kompozici draperií u vrcholu formátu. Typický prvek
znázorněného sloupu, jako součást kompozice, je tentokrát jen vyjádřením tvaru
hladkého dříku bez kanelování. V kompozičním řešení pracovny sv. Ambrože se Ignaz
Oderlitzky drží ustáleného pojetí i s vadami malířského zpracování fresky, jak je
337

Viz HERITAGE (pozn. 105), s. 305.
Učitel církve [online]
339
Viz ATTWATER (pozn. 118), s. 45.
340
Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 138.
338
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vyjádřil u předešlých maleb. Nedostatek v řešení kompozice je vidět v levém rohu pod
oknem, kde nedefinoval žádný prvek, což způsobuje vnímání tzv. hluchého místa a
nevyrovnanost kompozice, protože formát malby (tvar zrcadla), jaký Ignaz Oderlitzky
použil, logicky dovoluje pouze kompozici do středové vertikální osy, s vyváženými
stranami prostoru.
Sám sv. Ambrož je zobrazen jako starý muž s vousy, oblečen do pluviálu
s bohatým vyšívaným ornamentálním dekorem, biskupská mitra a berla, která
připomíná, že byl v Miláně prohlášen za biskupa, je položena na knihovně, která
doplňuje pozadí s knihovnou. Tato malba z cyklu církevních Otců je jedinou, kterou
malíř pojal v zobrazení postavy z čelního pohledu. V pravé ruce drží psací brk a levou
ruku má položenou na knize s málo čitelným textem; LIBER HOMILIA, CAPUT
LUCA: JOANNES AUTEM MAGNUS[M] QUIA ET CHRISTUM VIDIT ET
SPIRITUM SICUT COLUMBAM SUPER CHRISTUM MANENTEM, který se snad
váže k jeho dogmatickému spisu De Spiritu Sancto (O Duchu svatém). Ve hrotu výseče
nad lunetou je text: „SANCTA CONFITETUR“ (těžko přeložitelné, snad má být
správně uvedeno – sancte confiteor z lat. – svatě vyznávám).
Všechny čtyři motivy jsou namalovány do bohatých ornamentálních kartuší,
iluzivně malířsky vyjádřených. Bohatost ornamentálních prvků je zpracována do
rokového uměleckého

projevu.

Všechny čtyři malby jsou

pouze popisnou

charakteristikou církevních Otců. I když se Ignaz Oderlitzky snažil vyjádřit myšlenkové
napětí jednotlivých postav (zejména v postavách sv. Augustina a sv. Jeronýma),
nedosahují tyto práce kvality psychologického prokreslení, jako např. obraz Kající se
sv. Máří Magdaléna, v úsovském kostele. Příjemně působí barevná kompozice
s důrazem na čisté teplé barvy
Za zamyšlení stojí, proč Oderlitzky ve výsečích lodě kostela použil právě
náměty církevních Otců. Jedná se o souborné malířské dílo, vážící se na filozoficko –
teologické představitele raného středověku (představitele apologetiky a patristiky).
Pokud se ohlédneme na malby, které vytvořil v jiných kostelech, nalézáme umělecké
zpracování ryze biblických témat nebo námětů mučedníků. Lze předpokládat, že
výraznou většinu návštěvníků kostela tvořili prostí lidé, kteří nemohli zcela znát
filozoficko – teologickou podstatu teoretických prací církevních Otců, vyjadřující
radikální theocentrismus, který zdůrazňoval význam Boha, jako střed světa, věcí i lidí,
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jako jeho příčina i cíl. Sám sv. Augustin ve svém díle De civitas Dei píše: „Tedy Bůh,
velemoudrý stvořitel a nejvýše spravedlivý pořadatel všech bytostí, který stvořil
pokolení jako nejvyšší okrasu země, dal lidem některá dobra, přiměřená tomuto
životu…“341 Jako možné vysvětlení, proč tyto náměty Oderlitzky použil, se nabízí, že ve
skutečnosti, vedle významu teoretické činnosti církevních Otců, jsou tyto osobnosti
v církvi chápáni převážně jako představitelé čistoty víry, která je podle jejich díla
nejvyšším výrazem nebeské říše, jak to zaznamenal ve Zlaté legendě i Jakub de
Voragine.342
Poměrně komplikovaný se může zdát i jiný výklad k inspiraci námětů
církevních Otců, pokud se zaměříme na jejich vztah k jiným biblickým osobnostem.
Vychází z teorie, kterou naznačuje v Slovníku biblické ikonografie, Jan Royt.343 Teorie
poukazuje na vztah jednotlivých biblických legend, které vzájemně spojuje kvaternita.
V daném případě se to nepřímo týká i církevních Otců, kteří byli znázorněni na
některých dílech přímo ve vztahu k evangelistům (např. práce Václava Vavřince
Reinera a Jana Kryštofa Lišky v kostele sv. Františka u křížovníků s červenou hvězdou
v Praze). Z uvedeného vyplývá, že církevní Otcové mohou být pojímáni ve výtvarném
umění jako analogie evangelistů, což se mohlo stát, mimo jiné i inspirací pro
kompoziční řešení freskové výzdoby v kopřivenském kostele.

Barbara JIRSOVÁ, Filozofická čítanka, Praha 1994, s. 15.
Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 107–118 (sv. Řehoř), 138–148 (sv. Ambrož), 227–242 (sv. Augustin),
280–284 (sv. Jeroným).
343
Viz ROYT (pozn. 78), s. 78.
341
342
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4.11

Kaple Narození Panny Marie v Trhavicích u Norberčan
Trhavice (původní název Reisendorf) tvoří místní část Norberčan, první zmínka

o vsi pochází z roku 1581 na libavském panství olomouckých biskupů. Kaple Narození
Panny Marie [102] je barokní stavbou s valenou klenbou s výsečemi.344 Postavení kaple
prakticky prosadil v polovině 18. století na olomoucké konsistoři místní sedlák Jan
Poltzer. Stavba byla povolena pod slibem s tím, že všichni občané Trhavic se svým
podpisem zaváží pečovat o kapli a tento závazek přejde na jejich děti a děti jejich dětí.
Kaple byla na náklady Jana Poltzera dokončena a 2. srpna 1752 slavnostně vysvěcena
olomouckým biskupem Karlem hrabětem Schärfenbergrem.345 Kolem kaple byl
následně založen malý hřbitov. Fresková výzdoba kaple od Ignaze Oderlitzkeho
s námětem oslavy Panny Marie byla vytvořena roku 1752 a roku 1979 sejmuta a
transferována do kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci (dvě fresky) a předsálí
obřadní síně olomoucké radnice (jedna freska). V kapli se konaly bohoslužby ještě
v padesátých letech minulého století, následně byla opuštěna a postupně chátrala. Až
v roce 2006 přičiněním Ing. Vladimíra Novotného, bruntálského podnikatele, byla
rekonstruována. V současné době má novou střechu s novými krovy, věžičkou
(sanktusníkem) a je staticky zajištěna. Interiér kaple zatím není dokončen a má pouze
holé, převážně kamenné zdivo (stěny).
Bohužel v současné době nelze přesně dokladovat, jak celá nástěnná malba
v trhavické kapli vypadala. Z různých záznamů lze zjistit, že obsahem kompozice byl
námět Korunování Panny Marie, který byl údajně trojrozměrný, tedy pravděpodobně v
sochařském provedení, který byl doplněn freskou dvou dvojic andělů (v současné době
kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci) a nad kůrem freskou s pěti anděly (v současné
době předsálí obřadní síně magistrátu v Olomouci).346
Jiří Látal a Michal Tomek uvádějí, že námět původní výzdoby trhavické kaple
obsahoval Apoteózu Panny Marie, korunovanou Bohem Otcem a Kristem. Panna Marie
byla nesena anděly na oblaku vzhůru do nebeské sféry. Skupina andělů, hrajících na
hudební nástroje, byla umístěna nad kruchtou kaple. Malbu v klenbě lodi doplňovali
andělé, z nichž dva nesli bílou lilii a mísu se zlatým prstenem, další dva nesli koše
s ovocem a košem růží a z další dvojice andělů nesl jeden v každé ruce jablko a druhý
344

Viz SAMEK 2 (pozn. 33) 1998, s. 674.
Kultura: I podle stavu kaplí a kostelů poznáte je [online]
346
Ibidem
345
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růži, čtvrtá dvojice andělů se nezachovala. V lunetových výsečích nad okny byly malby
medailonů s mariánskými motivy doplněné nápisy SPIEGEL DER GERECHTIGKEI (z
něm. - zrcadlo spravedlnosti), GEISTLICHE ROSEN (z něm. – kněžna růží),
GOLDENES HAUS (z něm. – zlatý dům), čtvrtý nápis se nezachoval.347
Otázkou zůstává, zda vedle malby se Ignaz Oderlitzky pustil v tomto případě i
do sochařské výzdoby, nebo trojrozměrné zpracování motivu Korunovace Panny Marie
je dílem některého jiného umělce. Libuše Dědková uvádí, že Oderlitzký se rozhodl pro
apoteózu Panny Marie, klečící na nebesích v blízkosti Nejsvětější Trojice a obklopenou
chórem andělů.348 Z uvedeného textu nevyplývá, že se jedná o sochařské zpracování
námětu, ale o freskovou výzdobu, tak jako v případě námětu andělského kůru.

4.11.1

Hold andělských kůrů

Pravděpodobně 1752, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno, stav:
restaurováno, Jiří Látal, Michal Tomek (transfer fresek - 1979, osazovaní fresek 1983 –
1984).
S anděly se setkáváme již ve Starém zákoně, kteří jsou v blízkosti Boha a
vytváří tzv. kůry (nebeské zástupy).349 Dovídáme se o nich např. v Žalmech; „On svým
andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou
nosit, aby sis o kámen nohu neporanil“ (Ž 91,11 – 12)350 nebo v Druhé knize Mojžíšově
(Exodus); „A ty nyní jdi a veď lid, jak jsem ti řekl. Hle, můj posel půjde před tebou. A až
přijde den mého trestu, potrestám jejich hřích na nich“ (Ex 32,34).351 Nejblíže Božímu
trůnu jsou serafové, kteří neustále zpívají hebrejský hymnus Svatý, Svatý, Svatý je pán
zástupců.352 Izajáš serafíny připomíná slovy; „Nad ním stáli serafové: každý z nich měl
po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel.
Volali jeden k druhému: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupců, celá země je plná
Jiří LÁTAL – Michal TOMEK, Transfer nástěnné malby ze hřbitovní kaple v Norberčanech, okres
Bruntál: I. etapa – sejmutí malby, Prah 1979, Jiří LÁTAL – Michal TOMEK, Osazování transferů z kaple
v Norberčanech do interiéru kostela Panny Marie Sněžné, Praha 1983, Jiří LÁTAL – Michal TOMEK,
Osazení transferu nástěnné malby ze hřbitovní kaple v Norberčanech, Praha 1984.
348
Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 114.
349
Viz FOUILLOUX (pozn. 91), s. 25.
350
Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 533.
351
Ibidem, Starý zákon, s. 92.
352
Viz ROYT (pozn. 78), s. 20
347
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jeho slávy“ (Iz 6,2 – 3).353 Bible rozeznává celkem devět sborů andělů, vedle serafínů a
cherubů to jsou trůny, knížata, síly, panstva, mocnosti, archandělé a andělé. Andělé byli
obdařeni samotným Bohem milostí, svatostí a inteligencí.354
Domnívám se, že by měli být andělé na freskách, jak v trhavické kapli, tak i
v kopřivenském kostele, charakterizováni jako serafové. Ovšem na freskách nejsou
andělé charakterizováni přesně podle ustálených ikonografických pravidel, a to serafíny
zobrazované v červené a cherubíny zobrazované v modré nebo zlatožluté355 (Jan Royt
naopak charakterizuje cherubín v červené barvě). Je pravděpodobné, že Ignaz
Oderlitzký tento problém vůbec neřešil a namaloval kůry andělů, který tvoří jak
serafíni, tak i cherubíni.
Dvojice andělů [103] na fragmentech jsou charakterizovány jako cherubíni a
serafové s důrazem na akcent červené a modré barvy. Jejich malířské zpracování je
zcela identické s jinými freskami, které Oderlitzky vytvořil. Tak trochu se zde malíř
vyjádřil důsledněji s důrazem na lehkost a křehkost myšlenky. Tomuto cíli zcela
podřídil barevnou kompozici díla a vystižení vlastních figurálních částí malby.
Nicméně, nezbavil se Oderlitzky na nástěnné malbě vlastního manýristického
pojetí figurativního motivu. Andělé jsou na obou freskách nadnášeni oblaky, na první
fresce nese anděl košík s květy, které další anděl rozhazuje. Druhá freska s anděly tvoří
kompaktní celek, jak myšlenkovým pojetím, tak i malířským zpracováním. Mírná
rozevlátost až sochařsky vyjádřené drapérie, do které jsou andělé oděni, společně
s vyjádřenou gestikulací, koresponduje se slavnostním motivem fresky. I když
křesťanská ikonografie neurčuje přesně pohlaví andělů, jsou na nástěnné malbě dvojice
andělů vyznačováni jako typ smíšených dvojic.
Fragment freskové výzdoby [104], která byla původně nad kůrem trhavické
kaple, ukazuje obvyklé umělecké vyjádření tohoto námětu, jak se rozvinulo zejména od
baroka. Andělé jsou charakterizováni jako „nebeští kavalérové“ s hudebními nástroji a
symbolizují nebeskou hudbu a harmonii.356 Skupinu pěti andělů tvoří anděl uprostřed
malby, který hraje na dva tympány, nalevo jsou dva andělé, hrající na rovnou trubku,
napravo hrají dva andělé na housle a violoncello. Jak jsem se už zmínil v kapitole

Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 631.
M. ELSER – S. EWALD – G. MURRER, Encyklopedie náboženství, Kostelní Vydří 1997, s. 16.
355
Viz HALL (pozn. 76), s. 47.
356
Viz ROYT (pozn. 78, s. 28.
353
354
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věnované freskové výzdobě kostela v Kopřivné, je anděl s violoncellem zcela totožný
s andělem namalovaným v jedné výseči presbyteria zmíněného kostela. Tento aspekt
dokazuje, že se Oderlitzky často opakoval v některých námětech nebo vycházel z již
vytvořených vlastních prací. I na této části nástěnné malby jsou andělé neseni na
oblacích a podporují slavnostní motiv korunovace a symbolického vítězství Panny
Marie. Andělé, hrající na hudební nástroje, jsou namalováni s prvkem potlačené kresby,
což umožňuje barevné kompozici ve světlých teplých barvách rozehrát pro diváka
líbeznost námětu. Ve srovnání s Holdem andělských kůrů v kopřivenském kostele, kde
naopak má velmi čitelnou kresbu a jasné pastelové barvy, mají trhavické malby jiné,
zcela spirituálnější podání.
Na trhavických freskách se malíř již zcela oprostil od dynamického a
teatrálního pojetí nástěnné malby, příznačného pro barokní tvorbu. Lehkost, prosvětlená
barevnost, jakási hravost a jemná kultivovanost prozrazují, že Oderlitzky do svých prací
začíná zahrnovat nový umělecký názor, který přinášelo rokoko.
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4.12

Kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku
Kostel sv. Jana Křtitele [29] je jednou z nejstarších architektonických památek

města, ale současná podoba nezachovává jeho původní stav. Byl postaven vedle
centrálního náměstí koncem 13. století v období založení samotného města, v raně
gotickém slohu (do dnešní doby se z gotických prvků zachovaly pouze dvě sanktuária,
portál, část schodiště a část křížové klenby).
Kostel byl postupně dostavován, presbyterium zaklenuté křížovou klenbou a loď
byly dostavěny ještě v témže století, věž pak byla dostavěna ve 14. století. Dva veliké
požáry města se podepsaly i na kostele sv. Jana Křtitele. V 16. století byl postižen
prvním požárem a v 17. století dalším. Požáry zničily téměř celou gotickou podobu
kostela. Ještě v témže století byl kostel obnoven v barokním slohu a následně v roce
1754 byla provedena malířská výzdoba interiéru, kterou byl pověřen Ignaz
Oderlitzky357, což prokazuje signatura malíře: „1754 Ignaz Oderlitzky Maller von
Mährische Neustadt“ (z něm. - 1754 Ignaz Oderlitzky malíř z moravského Uničova).
Farní kostel byl děkanským chrámem již od 14. století a jako děkanský chrám si
svůj význam uhájil do současné doby. Práce, které v tomto kostele malíř provedl, se
dnes nachází v presbyteriu. Nemůžeme stoprocentně potvrdit, zda Oderlitzky vytvořil
fresky pouze v kněžišti, protože v průběhu let byly jeho malby zamalovány
(pravděpodobně v roce 1913). V roce 1982 byly provedeny zkušební sondy, které
prokázaly dosavadní existenci Oderlitzkého prací, ovšem nástěnné malby byly
prokázány pouze v presbyteriu.358 K restaurování nástěnných maleb v presbyteriu
kostela došlo teprve až v roce 2007.
Myšlenkový obsah fresek sleduje samotné zasvěcení farního kostela a tematicky
se obrací na život sv. Jana Křtitele. Celou freskovou výzdobu můžeme rozdělit do tří
základních celků, první tvoří Apoteóza sv. Jana Křtitele, druhá Kázání sv. Jana Křtitele.
K vyjádření myšlenek námětů se světcem využil Oderlitzký jeho nejcharakterističtější
atributy, opírající se o text Nového zákona a ustálenou ikonografii a symboliku sv. Jana
Křtitele. Třetí celek tvoří čtyři malby novozákonních evangelistů sv. Matouše, sv.
Marka, sv. Lukáše a sv. Jana Evangelistu, které jsou namalovány na koncích dvou
klenebních pasů, ohraničující prostor fresky Kázání sv. Jana Křtitele. I zde, tak jako
357
358

Viz MELZER – SCHULZ (pozn. 31), s. 167.
Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 109–130.
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v kopřivenském kostele, se projevila Oderlitzkého invence doplňovat své kompozice
náboženskými texty, a to citacemi z religiózní literatury, vztahující se ke světci,
zejména z Bible.

4.12.1

Apoteóza sv. Jana Křtitele

1754, fresco – secco, rozměry nezjištěny, značeno: 1754 Ignaz Oderlitzky, Maller von
Mährische Neustadt, stav: restaurováno, Martina Bednářová, 2007 – 2009.
Už na první pohled si divák může všimnout, že Oderlitzky v kostele sv. Jana
Křtitele žádným způsobem nedělil plochu klenby, aby se vyhnul problémům s její
nerovností, ale naopak do kompozičního rámce fresky zahrnul i architektonické prvky,
které dotváří celý umělecký dojem. Také dekorativní a ornamentální motivy jsou
používány střídmě a s lehkostí dotváří iluzivní malbou prostor nad okny presbyteria.
Pokud srovnáme fresku v klášterním kostele s freskou ve farním kostele, pak můžeme
dojít k závěru, že tato freska má daleko příjemnější působení na diváka [30]. Freska je
namalována v konše presbyteria, do které vybíhají nadokenní výseče.
Křesťanství považuje Jana Křtitele za posledního ze starozákonních proroků a
současně za prvního z novozákonních světců, byl kazatelem a křtil v řece Jordán
všechny, kteří za ním s kajícností přicházeli. Zemřel mučednickou smrtí, byla mu
setnuta hlava na příkaz Heroda Velikého.
Koncept vlastní kompozice vychází ze stejných principů jako freska Apoteóza
sv. Jana Nepomuckého ve stejnojmenné kapli v klášterním kostele Zvěstování Panny
Marie v Šumperku. Malířskými prostředky, kterými zaznamenal svou představu
nebeské symboliky, dokázal zobrazit nebeskou sféru a vyjádřit nehmatatelnou
atmosféru, která skoro až tajemně obklopuje anděly s atributy světce, které jediné
charakterizují sv. Jana Křtitele, protože na tomto motivu není sám zobrazen. Základ
kompozice je postaven na vyobrazení sboru andělů, kteří nesou atributy charakterizující
Jana Křtitele. Andělé jsou v malých skupinkách ve dvou půlkruhových řadách, sledující
půlkruhový závěr kněžiště. Ignaz Oderlitzky zde využil svůj myšlenkový postup, kdy
anděly pojímá jako bytosti, které se mohou pohybovat volně v prostoru, čímž
se nemusel vázat logickým vyjádřením jejich pozice, jako v případě malby motivu
člověka, který musí být vázaný na pevný bod. Od další fresky (Kázání sv. Jana
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Křtitele), navazující na Apoteózu sv. Jana Křtitele, je oddělena dekorativním pásem,
tvořící triumfální oblouk, v němž jsou namalovány červené růže, symbolizující
mučedníkovu krev359, tak také prolitou krev sv. Jana Křtitele. Celá freska je zasazena do
iluzionisticky vytvořené malby architektonických prvků. Ve spodní části tyto prvky
navazují na skutečné architektonické prvky, nad oblouky oken a mezi okny jsou
malovány sloupové hlavice, zakončené římsou. Tato freska vykazuje daleko důslednější
a promyšlenější přístup k využití celého prostoru. Klenební pasy, zakončené vertikálním
podpůrným architektonickým článkem (příporou), využil ve spodní části k vyjádření
iluzivního pojetí motivu pilastru, zakončeného iónskou hlavicí. Na hlavici je oblak, na
němž sedí vždy dva andělé. Tato freska je snad jedinou prací, kde se Ignaz Oderlitzký
umělecky vyjádřil s prvky kvadraturní malby, i když nelze konstatovat, že má dokonalé
zpracování ve standardech dané doby.
Kromě ústředního motivu fresky tvoří významnou část čtyři andělé
s převládajícími modrými a červenými barvami, charakteristickými pro cherubíny a
serafíny. Dva andělé nejblíže středu nesou atributy, které se přímo váží ke sv. Janu
Křtiteli (hlava na míse a meč), a dva andělé na vnějším okraji tohoto půlkruhu nesou
obecné atributy světců (vavřínový věnec a palmová ratolest). Freska má dva typy
andělů, první je zobrazen ve vyspělé lidské podobě, i když jsou andělé bezpohlavní, drží
se Oderlitzký vyjadřovaní tohoto typu anděla jako mladé ženy. Druhým typem andělů
jsou dětsky vyhlížející andílci, které můžeme označit za putti. Dva putti, umístěni
nalevo od osy kompozice, nesou atribut okovy, někteří andělíčci splývají s prostředím
nebes, které tvoří pozadí. Andílci vytváří půlkruh a dá se říct, že vyplňují plochu
kompozice, a tím narušují případné statické malířské vyjádření. Putti, namalováni za
postavou anděla s hlavou sv. Křtitele a anděla s mečem, jsou malířsky vyjádřeni ve
velmi tlumených barvách a dotváří tak vnímání hlubokého nebeského prostoru. Vedle
toho jsou namalováni na okraji naznačeného otevřeného průhledu mračna. Tento
otevřený prostor slouží k vystižení hloubky nekonečnosti, ze které přichází Bůh,
stylizovaný do Božského oka.
Střed celé kompozice tvoří Boží oko [31], namalované jako zářící kruh, který po
celém obvodu má úzké zářící paprsky, umístěné ve vrcholu klenby presbyteria.
Uprostřed kruhu je nápis „Jehova (JHVH)“ zapsaný v hebrejském jazyce (
359
360

).360

Viz HALL (pozn. 76), s. 390.
Stejný přístup zvolil Ignaz Oderlitzky i v kostele Nejsvětější Trojice v Kopřivné
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Malíř vychází ze starozákonního Exodu (Ex 3,14-15); „Řekni Izraelcům toto: Posílá mě
k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. To je
navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení“.361 Mezi Židy
se postupně vyvinula vůči tomuto jménu taková úcta, že se nevyslovovalo a bylo
nahrazováno termíny: Adonáj (Pán), Kurios (Pán), Šem (Jméno) Elohim (Bůh),
Hospodin, dnes je jméno Boží vyslovováno Jehova nebo Jahve.
Anděl, oběma rukama nesoucí mísu, na níž je položena hlava sťatého Jana
Křtitele [32], připomíná mučednickou smrt tohoto světce. Námět vychází z evangelia
sv. Marka (Mk 6,21-28) – král Herodes slíbil Salome, že jí splní jakékoli přání.
Herodiada, aby se pomstila Janu Křtiteli, Salome poradila, aby si vyžádala hlavu Jana
Křtitele na míse. Král, i když byl zarmoucen, nechtěl před spolustolovníky porušit svůj
slib, musel splnit to, co slíbil a nechal setnout hlavu světce a přinést na míse. Salome ji
pak dala své matce.362 Námět stětí sv. Jana Křtitele je také popsán ve Zlaté legendě,
ovšem Jakub de Voragine postoj krále Heroda vysvětluje jako intriku, protože sám si
smrt světce přál a zármutek jen předstíral.363 Na fresce se anděl nachází nalevo od osy
kompozice, má červenou tuniku a částečně je zahalen modrou drapérií. Rozevlátost
drapérie, rozepjatá křídla a s pokrčenými nohami charakterizují let anděla.
Ve vztahu k předešlému detailu kompozice působí detail znázorňujícího anděla
s mečem [33] jako pandán (doplňující protějšek) anděla s hlavou mučedníka a tím
uzavírá, společně s Božím okem, pomyslnou linii trojúhelníku. Meč je symbolem
nástroje mučednické smrti Jana Křtitele. Drapérie, do které je anděl oděn, je
zlatomodrá. Gesto levé ruky směřuje na anděla, nesoucího hlavu světce, přičemž jeho
pohled je upřen k divákovi.
Anděl s palmovou ratolestí [35] v pravé ruce uzavírá půlkruh na pravé straně, je
oděn do modré dynamicky rozevláté drapérie. Palmová ratolest je v křesťanské
ikonografii atributem obecnějšího charakteru a v rukou andělů je symbolem dlouhého a
nesmrtelného života, v případě mučedníků slouží jako atribut k jeho rozpoznání.
Obecnější charakter má také atribut vavřínového věnce [34], který nese anděl na
opačném konci půlkruhu, na levé straně. Věnec v křesťanské ikonografii symbolizuje
dosažení spásy a samotný vavřín nese symboliku všech stále zelených stromů, znamená
nesmrtelnost a je symbolem všech triumfů. Anděl s vavřínovým věncem je oděn do
Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 66–67.
Ibidem, Nový zákon, s. 46.
363
Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 243.
361
362
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zlatého roucha s pozadím červené drapérie. Malířské zpracování draperie u výše
jmenovaných andělů má dynamický vzhled, vyjadřující rozevlátý pohyb. Malba tohoto
detailu je namalována charakteristickým rukopisem Ignaze Oderlitzkého v sochařském
pojetí.
Dalším zobrazeným a stálým atributem sv. Jana Křtitele je dlouhý a tenký
rákosový kříž s pentlí [36], který nese nápis „ECCE AGNUS DEI“ (z lat. – Hle,
beránek Boží). Na malbě jsou vidět jen dvě slova biblického nápisu („Ecce“ a „Dei“).
Nápis se odvolává na novozákonní evangelium sv. Jana; „Druhého dne spatřil Jan
Ježíše, jak jde k němu a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa“ (J 1,29)364, v
dalším verši stejného evangelia je opět stejné připomenutí; „Druhého dne tam byli opět
Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše Krista, jak jde okolo a řekl: Hle beránek
Boží“ (J 1,35 - 36).365
Na fresce nesou kříž mezi sebou dva andílci. Nedílnou součástí atributů
vztahujících se ke sv. Janu Křtiteli, jsou okovy [37], symbol Janova uvěznění králem
Herodem před jeho popravou. Atribut nesou dva andílci (putti), kteří tvoří zakončení
iluzionisticky zpracované hlavice sloupu. Andělé jsou nazí, zahaleni do drapérií.
Malířské pojetí všech andělů na této fresce je vyjádřeno s nebesky pojatým pohybem a
vytváří až intimní lehkost pohybu, podtrhující duchovní a nadsmyslový ráz námětu. Je
zajímavé, že při malbě motivu andělů Oderlitzky dokáže vyjádřit více figurativní
přirozenosti a lehkosti, než při malbě jiných figurativních motivů, kde se někdy potýká
s nesprávným nebo jen schematickým kresebným podáním (např. evangelisté v tomto
kostele).
Celkově se dá říct, že ve srovnání s freskou Apoteoza sv. Jana Nepomuckého
v klášterním kostele, je tato freska více promyšlená a má pevnější řád v kompoziční
výstavbě díla, které je jednoduše řešeno s ohledem na definici vertikální osy, čímž svou
logikou vytváří harmonický a dojímavý celek. K tomuto vnímání devoce výrazně
pomohlo

i

střídmé

použití

dynamicky

vyznívajících

ornamentálních

prvků,

namalovaných v duchu iluzionistické malby, která svým logickým umístěním doplňuje
a významně podtrhuje fresku na klenbě presbyteria a neodvádějí pozornost od hlavní
myšlenky námětu nástěnné malby.

364
365

Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 92.
Ibidem, Nový zákon, s. 92.
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Kázaní sv. Jana Křtitele

4.12.2

1754, fresco – secco, rozměry nezjištěny, značeno: 1754 Ignaz Oderlitzky, Maller von
Mährische Neustadt, stav: restaurováno, Martina Bednářová, 2007 – 2009.
Freska vyplňuje celé klenební pole v druhé části presbyteria před triumfálním
obloukem [38]. Je orámována tmavě zelenou lineární malbou. Při řešení kompozice zde
Oderlitzky počítal s divákem, který usedne do lavice v lodi. Z tohoto místa částečně
zakrývá výhled na klenební pole oblouk, proto hlavní část kompozice, scénu s kázáním,
umístil do části, která je pohodlně viditelná z místa pro věřícího [44]. Také zde zasahují
do fresky výseče oblouků bočních stěn, které nijak nenarušují kompoziční pojetí
Oderlitzkého malby.
Námět vychází z Evangelia sv. Lukáše (L 3,1 – 17): „I začal procházet celé
okolí Jordánu a kázal: Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů, jak je psáno
v knize proroka Izaiáše“.366 Jan Křtitel tvoří ústřední postavu celého výjevu, je oděn do
roušky, kterou má přepásanou řemenem a další pásek má přes levé rameno,
pravděpodobně se jedná o roušku z velbloudí kůže, jak se o ní píše v evangeliu sv.
Marka; „Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med
divokých včel“ (Mk 1,6)367 a evangeliu sv. Matouše, kde je zaznamenána stejná
charakteristika; „Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a
potravou mu byly kobylky a med divokých včel“ (Mt 3,4).368 Za jeho postavou je
namalovaná červená rozevlátá drapérie. Pravá ruka naznačuje energické gesto kazatele,
v levé ruce drží svůj charakteristický atribut – úzký kříž s omotanou pentlí, na níž je
vyznačen text „ECCE AGNUS DEI“. Jan Křtitel je zobrazen jako člověk středního věku
s krátkými vousy. Stojí na vyvýšeném místě zobrazené scény, kterou tvoří skalní
výběžek.
Obsahová stránka této fresky má zcela jistě narativní charakter. Oderlitzky se
zde snažil dát postavám určitou roli, podporující úsek tohoto příběhu. Podstatnou část
uměleckého

sdělení

divákovi

tvoří

snaha

zachytit

v jednotlivých

postavách

psychologické prokreslení podpořené gestikulací a figurativní pozicí postav. Tímto
způsobem dosáhl určitého interaktivního účinku, čímž umožňuje divákovi dotvářet roli
Ibidem, Nový zákon, s. 63.
Ibidem, Nový zákon, s. 41.
368
Ibidem, Nový zákon, s. 12.
366
367
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jednotlivých postav, a tak se významněji pojit s duchovním poselstvím v sakrálním
prostoru. Jednotícím prvkem charakteru postav, poslouchajících kázání sv. Jana Křtitele
je zdůrazněná pozornost jeho slovům, které lidem přednáší. Na některých je vidět
zbožná úcta, na jiných zvědavost, ale také licoměrného a pokryteckého naslouchání.
Nejpočetnější skupina osob v pozadí dotváří scénu, všichni zbožně pohlížejí na
světce a pozorně naslouchají jeho slovům. Různorodost této skupiny prokazuje, že slova
vyřčená na tomto kázání jsou určená komukoliv, bez rozdílu pohlaví, bez rozdílu věku a
bez rozdílu majetku. Ve skupině najdeme mladé ženy, vousaté starce i malé děti.
Domnívám se, že Oderlitzky tím chtěl vyjádřit myšlenku duchovní síly křesťanství,
zasahující celou sociální strukturu společnosti. Skupina osob v pozadí je proti dalším
namalována ve světlých barvách a není tak malířsky propracovaná, jako skupiny
v popředí kompozice, což navozuje vnímání kázání sv. Jana Křtitele velkým davem lidí.
Postavy v popředí jsou propracovány detailněji. Zajímavá skupinka čtyř osob je
napravo od sv. Jana Křtitele. Jedná se o tři dospělé muže, jednoho chlapce a ležícího psa
v pozadí. Na tomto místě nad psem je zapsána signatura Ignaze Oderlitzkého. Pozice tří
dospělých mužů nasvědčuje, že to jsou posluchači, kteří spíš přišli na kázání právě
s cílem nesouhlasu s křesťanským učením. Výstižně je tu podána jejich zvědavost.
Jejich vzhled připomíná židovské kněze, než běžné lidi, nebo mohou být připomínkou
Janova evangelia, kde se zmiňuje; „Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé
z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se otázali: „Kdo jsi?... Ti vyslaní byli z řad
farizeů“ (J 1,19 a 24).369
Ještě pestřejší je skupinka lidí v levé části kompozice. Můžeme tu nalézt ženu
(matku) s dětmi. Batole spokojeně spí na drapérii za zády sedící ženy na terénním
výběžku, vzrostlejší děvče pak s výrazem a gestikulací vyjadřující údiv a překvapení
ukazuje na sv. Jana Křtitele. Matka s výrazem účasti pozorně naslouchá slovům světce.
Postava vojáka (snad římského), stojící za matkou s dětmi, může připomínat, že
Judea byla provincií Římského impéria, za vlády císaře Tiberia. Voják s pootočenou
hlavou dozadu, aniž přestává očima sledovat kazatele, naslouchá našeptávání další
postavy, vousatého muže. Za našeptávačem v předklonu náruživě poslouchá vousatý
stařec s pleší. Co přesně má tato skupinka vyjadřovat, to se lze jen domnívat. Výrazy
v obličejích postav rozhodně nedokládají spřízněnost s myšlenkami sv. Jana Křtitele.
Scénu dotváří končina, pojatá na horizontu jako horská a skalnatá krajina, která nepřímo
369

Ibidem, Nový zákon, s. 92.
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poukazuje na další verš Janova evangelia; „Řekl: „Jsem hlas volajícího na poušti:
Urovnejte cestu páně – jak řekl prorok Izaiáš“ (J 1,23).370 Krajina je doplněna solitérní
vegetací, kterou charakterizuje strom, pod kterým sv. Jan Křtitel káže.
Tato freska je jednou z mála nástěnných maleb, kde se Ignaz Oderlitzky musel
vypořádat s mnohofigurální kompozicí. Hloubku scény realizoval zdůrazněním skupiny
postav, zcela vlevo, konkrétnější charakteristikou a použitím tmavších barev, další
skupinu poslouchajících lidí malířsky charakterizuje s důrazem na světlejší barvy, čímž
dosáhl vnímání iluze mnohačetného zástupu.
Ve srovnání s nástěnnými malbami na jiných místech je tato malba v kresbě
vyspělejší, i když i zde bychom mohli najít drobnější nedostatky ve výstavbě
figurativního motivu. Ve zpracování drapérie zcela vymizela nepřirozená teatrálnost a
blíží se k přirozenému realistickému podání. Koncept kompozice svou proměnlivostí
charakteristiky postav, ukazující vzrušení lidí ze slov v okamžiku kázání, dynamicky
podporuje obsah této narativní scény.
Novozákonní evangelisté a triumfální oblouk

4.12.3

1754, fresco – secco, rozměry nezjištěny, značeno: 1754 Ignaz Oderlitzky, Maller von
Mährische Neustadt, stav: restaurováno, Martina Bednářová, 2007 – 2009.
Malířskou výzdobu presbyteria kostela sv. Jana Křtitele dotváří zobrazení čtyř
evangelistů sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše, sv. Jana, zasazených do dekorativní
výzdoby na obloucích. Sv. Matouš uzavírá malířské zobrazení triumfálního oblouku na
levé (severní) straně, na opačné (jižní) straně je zobrazení sv. Marka. Sv. Jan uzavírá
dekorativní oblouk, oddělující fresku Kázání sv. Jana Křtitele a fresku Apoteóza sv.
Jana Křtitele na levé straně a sv. Lukáš je zobrazen na pravé straně tohoto dělícího
oblouku.
V kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku se opět setkáváme, tak jako v kostele
Nejsvětější Trojice v Kopřivné, s vyjádřením prvku kvaternity v koncepci freskové
výzdoby. Pokud se zaměříme na biblický text, tak tam nalézáme vztah k číslu čtyři
zcela průkazně. Můžeme jmenovat například čtyři velké proroky Starého zákona (Izajáš,
Jeremijáš, Ezechiel, Daniel), na to navazující čtyři evangelisté (Matouš, Marek, Lukáš
370

Ibidem, Nový zákon, s. 92.

177

______________________________________________________________________

Jan). Do této řady, i když se nejedná o biblické postavy, můžeme zahrnout i církevní
Otce a církevní učitele (Augustin, Jeroným, Řehoř, Ambrož). Vedle těchto osobností,
zákonitě můžeme jmenovat i čtyři bytosti označované jako tetramorf (člověk, orel, lev,
býk), tyto bytosti současně jsou charakteristickými atributy čtyř evangelistů (Matouš –
okřídlená postava podobná andělu, Marek - lev, Lukáš - býk, Jan - orel).
Carl Gustav Jung se ve své práci Duše moderního člověka zabýval výkladem
kvaternity (čtvernosti), kterou charakterizoval takto; „Kvaternita je archetyp, jež se
vyskytuje takřka univerzálně. Je logickým předpokladem pro každý celostní soud.
Chceme-li takový soud vyřknout, musí mít čtverý aspekt“. Dále definuje potřeby
orientace, které nedosáhneme bez intuice, vnímání, myšlení a cítění.371
Je odvážné učinit závěr, že Ignaz Oderlitzký, byť nevědomě, promýšlel své
práce pod vlivem uvedených úvah, ale za zamyšlení stojí srovnání závěrů Carla Gustava
Junga s přihlédnutím k tvorbě uničovského malíře. V kopřivenském kostele například
namaloval čtyři církevní Otce, v témže kostele doplnil, na fresce Abrahám vítá tři muže,
v detailu druhé expozice tyto tři muže o Abraháma, dále namaloval čtyři fresky Holdu
andělských kůrů a v kostele sv. Jana Křtitele namaloval fresky čtyř evangelistů a
symboliku Boha ztvárnil hebrejským označení Jahve, jako tetragrammaton (tento prvek
použil i v kostele Nejsvětější Trojice v Kopřivné).
Není zcela průkazné, zda se Ignaz Oderlitzký opíral o princip kvaternity při
kompozičním řešení rozvrhu jednotlivých částí, protože musíme zde vzít v úvahu i
skutečnost, že umístění čtyř evangelistů na zakončeních klenebních pasů vychází i
z logiky daného prostoru.
První ze čtyř evangelistů, sv. Matouš [39], je zobrazen jako starý vousatý muž,
sedící na oblaku, se zvýrazněnou čelní pleší, oděný do červených šatů a sedící na modré
drapérii. Ornamentální pozadí výjevu tvoří zakončení dekorativního zpracování paty
klenebního pasu.
Křesťanská tradice řadí sv. Matouše mezi autora prvního evangelia, byl
celníkem a výběrčím daní v Kafarnaum, zahynul mučednickou smrtí, byla mu setnuta
hlava.372 Jan Royt uvádí, že byl probodnutý mečem u oltáře. 373 Sám Kristus si Matouše
vybral jako učedníka, o čemž se Matouš zmiňuje v evangeliu; „Když šel Ježíš odtud
371

Carl Gustav Jung [online].
Viz HALL (pozn. 76), s. 266.
373
Viz ROYT (pozn. 78), s. 153.
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dál; viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal
a šel za ním.“ (Mt 9,9).374 Jeho pohled na fresce směřuje ke klenbě presbyteria
s freskami sv. Jana Křtitele. Gestikulace pravé ruky, ve které drží psací brk, a výraz
pohledu charakterizuje zbožnou úctu apoštola. Na kolenou má položenou otevřenou
knihu, kterou přidržuje levou rukou, s textem „PRAEDICANS IN DESERTO
IUDAEAE C. 3. V. I.“ (z lat. – kázal v judské poušti). Text odkazuje na část jeho
evangelia; „Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Čiňte pokání,
neboť se přiblížilo království nebeské“ (Mt 3,1 - 2).375
Za knihou vykukuje anděl, který je charakteristickým atributem tohoto světce.
Anděl je zde nejen atributem světce, ale i symbolem Boží inspirace při sepisování
evangelia. Na výjevu je zobrazena jen část andělova těla a křídel (hlava a ramena).
Na fresce se projevuje velmi kontrastní rozdíl v malířském zpracování detailů.
Zatímco Ignaz Oderlitzky věnoval pozornost správné definici rukou, včetně drobné
gestikulace prstů, tak modrá draperie, kterou má přehozenou přes ramena a současně na
ní sedí, je vyjádřena plošnými částmi s dokreslenými hranami záhybů. Tento detail
působí jako skica, která nebyla dokončena malířským způsobem.
Evangelista sv. Marek [40] se zúčastnil prvních misijních cest, společně se sv.
Pavlem a sv. Barnabášem, v Perge se od nich odělil.376 Zmínka o této události je v knize
Skutky apoštolské Nového zákona; „Z Páfu se Pavel se svými průvodci plavil do Perge
v Pamfylii. Ale Jan (pozn. Marek – viz Sk 12,25) se od nich oddělil a vrátil se do
Jeruzaléma“ (Sk 13,13).377 Křesťanská tradice též uvádí, že se stal prvním biskupem
v Alexandrii.378 Na fresce je zobrazen jako sedící, starý vousatý muž, na oblaku,
oblečený do oranžových šatů a ještě je zahalen do červeného roucha. Také jeho zrak je
obrácen k freskám se sv. Janem Křtitelem.
Na levé noze má opřenou otevřenou knihu, kterou přidržuje levou rukou
s textem: „BAPTISMUM POENITENTIAE IN REMISSIONEM PECCATORUM C. I.
V. 4“ (z lat. – čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů). Text vychází z části
jeho Markova evangelia; „To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal:
„Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů“ (Mk 1,4).379 V pravé pozvednuté
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 18.
Ibidem, Nový zákon, s. 12.
376
Viz ATTWATER (pozn. 118), s. 258.
377
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 126.
378
Viz HALL (pozn. 76), s. 258.
379
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 41.
374
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ruce drží psací brk, gesto ruky společně s upřeným pohledem na sv. Jana Křtitele
naznačuje zájem sv. Marka o sdělená slova v kázání sv. Jana Křtitele, která zapisuje do
knihy. Jeho charakteristický atribut, kterým je lev, je vyjádřen v ležící poloze, na
podlaze za jeho pravou nohou.
I když nejcharakterističtější část malířského pojetí Oderlitzkého malby, a to
draperie, má stylizované sošné vyjádření, lze učinit závěr, že vyznívá příjemnějším a
propracovanějším dojmem než draperie u sv. Matouše. Celkově je postava namalována
s více uplatněným logickým uspořádáním figurativního motivu. Značná úroveň
stylizace se projevuje i u atributního motivu lva, která je na hranici pouhého symbolu či
anatomicky pojednaného motivu zoomorfního tvaru.
Dalším ze čtyř evangelistů je na fresce zobrazen sv. Lukáš [41], který stejně jako
sv. Marek doprovázel sv. Pavla na misijních cestách. Tradice říká, že byl původně
malířem, a proto se stal patronem malířů. Údajně vytvořil mnoho portrétů Panny Marie,
o čemž svědčí i detail na nástěnné malbě, protože součástí tohoto vyobrazení je
namalován obraz, umístěný na malířském stojanu s Pannou Marií a malým Ježíšem.
Podle legendy nedokázal sv. Lukáš vystihnout podobu Panny Marie, po té, co se sama
dotkla namalovaného obrazu, vynikla její podoba.380 Jeho úmrtí není přesně uvedeno,
buď skonal přirozenou smrtí, nebo byl ukřižován společně se sv. Ondřejem.381
V kostele sv. Jana Křtitele je zobrazen v bílém hávu, se zlatou drapérií, do které
je zahalen. Znázorněn jako zralý muž s vousem a pohledem na výjev se sv. Janem
Křtitelem. Na levém koleně, směrem od svého těla, má postavenou otevřenou knihu, na
níž je čitelný text: „VOX CLAMATIS IN DESERTO C III. V. 4.“ (z lat. – hlas
volajícího na poušti), který se opírá o evangelium sv. Lukáše; „Jak je psáno v knize slov
proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu
stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude
přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží“ (L 3,4 - 6).382 Za
jeho postavou je vyobrazen býk, který je charakteristickým atributem tohoto světce.
Býk je namalován s větším důrazem na správné zachycení zoomorfního motivu. Jinak
celá freska má stejný stylizovaný charakter, jako ostatní fresky.
Poslední evangelista je sv. Jan [42], kterému je podle tradice připisováno
autorství čtvrtého evangelia, Apokalypsy (Zjevení sv. Jana) a tří biblických epištol. Byl
380

Viz ROYT (pozn. 78), s. 146.
Viz HALL (pozn. 76), s. 255.
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Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 63.
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povolán jako jeden z prvních, aby následoval Krista; „O něco dále uviděl Jakuba
Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A
zanechali na lodi svého otce Zebesea s pomocníky a šli za ním“ (Mk 1,19 – 20).383
Často doprovázel sv. Petra a je spojován s Janem, jenž byl ve vyhnanství na ostrově
Patmos, kde sepsal Apokalypsu. Zemřel v Efesu ve vysokém věku.384
Na fresce je zobrazen jako mladý, bezvousý muž, se zrakem upřeným vzhůru ke
sv. Janu Křtiteli. Oblečený do zeleného šatu s černou, dynamicky rozevlátou drapérií za
zády. Pravá ruka navozuje kazatelské gesto a v levé ruce drží otevřenou knihu s textem:
„JOANES TESTIMONIUM PERHIBEBIT DE IPSO C. I. V. 15“ (z lat. - Jan o něm
vydával svědectví), který vychází z evangelia sv. Jana; „Jan o něm vydal svědectví a
volal: „To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve
než já“ (J 1,15)385. Za jeho pravou nohou se nachází černý orel, který je
charakteristickým atributem tohoto světce.
Velmi výrazně se projevuje na této malbě nesprávně zpracovaný figurální motiv,
i přesto, že se snažil Ignaz Oderlitzky nedostatky zakrýt zbytnělou draperií. Bohužel i
její malířské zpracování vyjadřuje nedostatky, působící určitou nedbalostí malířské
práce.
Jak bylo uvedeno výše, vyobrazení čtyř evangelistů tvoří zakončení jak
triumfálního oblouku, tak i dekorativního pásu oddělujícího výjevy na klenbě
presbyteria. Triumfální oblouk má v centru zrcadlo [43], také orámované motivem
rokaje a mušle, obklopené stylizacemi květů, jehož plochu vyplňuje pouze namodralá
barva, a nad zrcadlem je páska s textem: „NON SURREXIT MAIOR“ (z lat. –
nevystoupil nikdo větší), vycházející z textu Evangelia sv. Matouše (Mt 11,10 - 11):
„To je ten, o němž je psáno: „Hle já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil
cestu.“ Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než
Jan Křtitel: avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on“.386 Prázdný
prostor kartuše mohl být původně vyplněn nějakým motivem. Ovšem to je jen
spekulativní závěr, vyplývající z úvahy, že Ignaz Oderlitzky nikde nenamaloval takto
pojatý motiv s hlubším vyjádřením myšlenky.
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 42.
Viz HALL (pozn. 76), s. 183–184.
385
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 91.
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Malířské zpracování evangelistů nemá tak živý interaktivní charakter, jako
fresky v presbyteriu farního kostela. Malby vyjadřují schematický přístup k zobrazení
světců a jejich pohybová gestikulace působí teatrálně, což způsobuje sochařsky
zpracovaná zbytnělá drapérie. Významné postavení evangelistů v duchovním světě
křesťanství podtrhují oblaka, na kterých sedí.
Všechny čtyři malby evangelistů jsou namalovány v pojetí jakési zkratky ve
stylizované podobě, což se projevuje spíš jako jednoduchá ilustrace. Jeden detail, který
použil vždy na každém motivu, je oblak, na kterém sedí evangelisté. Jeho kompoziční
ztvárnění vyjadřuje spíš určitou vycpávku prostoru, se kterou si malíř nevěděl rady. Tím
chci naznačit, že působí velmi rušivým dojmem na všech čtyřech motivech.
Tak jako v ostatních kostelech a kaplích se Oderlitzký i zde přísně držel
ikonografického ztvárnění a atributů jednotlivých biblických postav. K přesnosti
obsahové výpovědi námětů využil i zakomponované citace z Nového zákona. Pokud
vezmeme v úvahu, že i v kostele Nejsvětější Trojice v Kopřivné také použil religiózní
texty jako doplněk maleb, můžeme dojít k závěru, že tento přístup spíš pomáhal
Oderlitzkému přesně vyložit myšlenkový obsah nástěnných maleb. Lze těžko udělat
závěr, proč používal tak velikou popisnost ve svém díle. Snad můžeme vzít v úvahu
fakt, že musíme na Oderlitzkého nahlížet spíš jako na talentovaného umělce, který byl
sice zručným řemeslníkem (štafířem, jak někdy sám uváděl na signaturách), ale absence
profesionálního vzdělání v malířství, které by mu také otevřelo specifiku myšlenkové
výstavby malířské tvorby, je zcela evidentní. Tvůrčí přístup, který by mu dovolil více
pracovat s podstatou psychologického účinku jednotlivých znázorňovaných postav u
jeho prací, nalézáme jen ojediněle, proto se snad tak přísně drží jen toho, co říká Bible
nebo jiná religiózní literatura.
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Kostel sv. Barbory v Šumperku

4.13

Základní kámen ke stavbě kostela sv. Barbory [45] byl položen dne 3. června
1753 a v roce 1755 byla stavba dokončena. Nachází se na místě původního
šumperského hřbitova. V roce 1784 byl kostel zrušen a uzavřen, roku 1790 pak bylo
povoleno otevřít kostel jako hřbitovní kostel. Když byl roku 1886 otevřen nový hřbitov
za městem, byl stávající hřbitov zrušen a roku 1897 přeměněn na park. Tím přestal
kostel sv. Barbory plnit funkci hřbitovního kostela. Kostel je jednolodní stavbou
s presbyteriem, zastropen valenou klenbou, postaven v barokním slohu. První záchranné
zásahy do freskové výzdoby byly provedeny šumperským malířem Antonem Gerschrem
(signatura se zachovala na patě Vítězného oblouku). V roce 1900 postihl kostel požár
po zásahu bleskem, ale naštěstí požár výrazně neponičil fresky v interiéru kostela.387 Až
do roku 1916 se tradovalo, že původním autorem freskové výzdoby byl šumperský
malíř Franz Anton Helwig, ve zmiňovaném roce však byl objeven nápis na pravé straně
klenby, který říká, že tento Boží dům vymaloval v roce 1755 Ignaz Oderlitzky
z Uničova (Ignaz Oderlitzky, Maler von Mähr. - Neustadt, hat dieses Gotteshaus
ausgemalt Ao. 1755).
Práce Ignaze Oderlitzkého v kostele sv. Barbory v Šumperku jsou nejrozsáhlejší
jak co do plochy, tak také obsahového vyjádření. Malíř zde zaplnil snad každé volné
místo, aby svou formou vyprávěl různé biblické a reálné příběhy, dokonce se
v obsahové koncepci symbolicky odráží i významné osobnosti zapsané do dějin
Šumperka. V období 1981 – 1983 byly fresky v kostele sv. Barbory restaurovány a
některé části byly obnoveny. Restaurování kněžiště provedli akademičtí malíři manželé
Moravcovi a J. Hamsík, loď kostela pak restaurovali akademičtí malíři manželé
Štorkovi.388
Fresky filiálního kostela sv. Barbory respektují jeho zasvěcení, které náleží
patronce v hodině smrti a ochránkyni před smrtí bez posledního pomazání. Toto
zasvěcení někdy neoprávněně zařazuje původní význam kostela, jako duchovní stavbu
hřbitovní (s odkazem na původní šumperský hřbitov). Ve skutečnosti byl určen pro
obyvatele šumperského předměstí, jako klasický svatostánek pro pravidelné
bohoslužby.
387
388

Kostely: Kaple sv. Barbory [online].
Viz KRECHLOVÁ (pozn. 27), s. 62–63.
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Nástěnné malby umělec rozdělil do dvou částí. V presbyteriu je rozsáhlá
nástěnná malba věnovaná sv. Barboře, světici, které je zasvěcen samotný kostel,
doplněná scénami o loupeživém rytíři Chlévci a války s Turky. Součástí fresky je i
připomenutí charitativní činnosti šumperského děkana Paula Josefa Dittricha během
morové epidemie, která postihla Šumperk v roce 1714, a jednoho z významných
šumperských radních a fundátora filiálního kostela Tobiase Sigmunda Dressera.
V lodi kostela je další rozsáhlá freska s ústředním motivem Povýšení kříže, jejíž
součástí jsou připomínky scén ze Starého zákona, které jsou předobrazy scén Nového
zákona na zmíněné fresce. Jedná se o výjev z Cesty do Zajordání (útok ohnivých hadů
z Mojžíšovy cesty) a výjev obětování Izáka.

4.13.1

Apoteóza sv. Barbory

1755, fresco – secco, rozměry nezjištěny, značeno: Ignaz Oderlitzky, Maler von Mähr. Neustadt, hat dieses Gotteshaus ausgemalt Ao. 1755, stav: restaurováno, Vaica a Jiří
Štorkovi, 1982 – 1985, Jan Severa, 2005, manželé Moravcovi a J. Hamsík, 2007 – 2009.
Ústředním motivem fresky nad oltářem v presbyteriu je Apoteóza sv. Barbory
[46]. Jedná se o křesťanskou světici, která pravděpodobně žila v Malé Asii ve 3. století.
Její příběh vychází ze Zlaté legendy a hovoří o tom, že její otec Dioskuros nechal
postavit věž, kam sv. Barboru zavřel, aby odradil nápadníky. Barbora přemluvila
stavitele, aby místo dvou oken vytvořili okna tři, která symbolizovala Nejsvětější
Trojici, současně dosáhla toho, aby k ní byl tajně doveden kněz, který ji pokřtil. Její
otec, když se vše dověděl, se rozzuřil a po zradě pastýře, který vyzradil, kde se Barbora
skrývá, ji našel a předal římským úřadům, kde byla mučena. Světice se odmítla vzdát
své víry, proto ji její otec setnul hlavu.
Celá scéna je zasazena do vzdušného prostoru, který v kombinaci s dalšími
prvky kompozice působí lehce i přes velkou bohatost námětu. Všechny postavy a
skupinky jsou rozmístěny jako samostatné sloky epické básně. Na fresce je sv. Barbora
zobrazena na oblacích se skupinou čtyř andělů. Barbora je posazena na oblaku se
zrakem upřeným k nebesům, majestátně má napřaženou pravou ruku k andělu, který jí
přináší kalich s hostií, symboly křesťanské víry a eucharistie. Kolem hostie jsou
znatelné paprsky. Tento anděl je zobrazen nalevo od skupinky se sv. Barborou. Levou
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ruku má spuštěnou s otevřenou dlaní. Postava světice není namalována v prostém
oblečením, ale ve střídmě vznešeném oděvu, který tvoří dlouhé šaty, přes které má
modrou draperii. Na hlavě má zlatou korunku a na pravé ruce náramek. Tyto detaily
charakterizují sv. Barboru, jako osobnost původně pocházející ze zámožného prostředí.
Kolem hlavy má mírně naznačenou svatozář. Ignaz Oderlitzky v postavě sv. Barbory
dobře zachytil vznešenou oddanost křesťanské mučednice. I když je draperie
namalována s charakteristickým rozevlátým výrazem, nepotlačuje subtilnost a současně
myšlenkovou sílu postavy.
Dva andílci nalevo od sv. Barbory nesou meč, jako atribut charakterizující její
mučednickou smrt, a palmovou ratolest, jako atribut křesťanského mučedníka [47].
Napravo od sv. Barbory dva andělé nadnášejí věž, jenž symbolizuje její uvěznění
otcem. Věž zespodu nadnáší putti a zboku nadnáší věž anděl, který je namalovaný jako
dospělá postava. Na malbě je věž namalována pouze s jedním oknem a ne se třemi, jak
vypráví Zlatá legenda. Všichni andělé a sv. Barbora jsou situováni na jeden oblak, který
je ve shodě s klenbou presbyteria tvarován do mírného oblouku.
Anděl s kalichem a hostií [48] je zobrazen jako dospělá osoba, zahalená do zlaté
a modré drapérie, na rozdíl od andílků zobrazených na oblaku se sv. Barborou, kteří
jsou vyobrazeni nazí v dětském věku. Anděl s kalichem je namalován s důrazem na
lineární kresbu a v nevýrazných světlých barvách. Toto malířské pojetí potlačuje
postavu anděla mírně do pozadí a vyjadřuje tak určitou hloubku prostoru. Mezi scénou
se sv. Barborou a andělem s kalichem jsou vyobrazeni ještě dva andělé v mlžném oparu,
kteří doplňují půlkruhovou kompozici celého výjevu apoteózy.
Velmi bohatý je pás s výjevy nad hlavní římsou presbytáře, jehož střed je
kompozičně začleněn do vrcholu vlastního oltáře, který obsahuje řezbářsky zhotovenou
svatozář, se zlacenými paprsky, tvořící pozadí symboliky Ducha svatého (holubici).
Nalevo od oltáře je výjev o legendě a smrti loupeživého rytíře Chlévce s vedutou
Prahy a výjev z války s Turky. Napravo od oltáře je umístěn výjev, který se vztahuje
k období morové epidemie v Šumperku, nad nímž je veduta města Šumperk. Pás je
zakončen napravo zobrazením radního Tobiase Sigmunda Dressera, donátora stavby
kostela sv. Barbory.
Legenda, která popisuje skutečnou historickou událost z roku 1512, hovoří o
loupeživém rytíři Chlévci, kdy byl, společně se svým bratrem, za své činy odsouzen
k trestu nabodnutí na kůl. Podařilo se mu kůl zlomit a s částí zabodnutého kůlu v těle se
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plazil do kostela sv. Benedikta v Praze na Hradčanech, aby dosáhl posledního
pomazání. Teprve až na přímluvu sv. Barbory mu bylo toto pomazání uděleno.389
Legenda je zaznamenána v „Kronice české“ od Václava Hájka z Libočan; „Lapka
odlomiv se z kůlu a doplaziv se ke zmíněnému kostelu, oznámil přivolanému knězi, že
bez zpovědi přijímání svátosti velebné nemůže zemřít, neboť se horlivě modlil ke sv.
Barboře, která jej opatruje před náhlou smrtí bez náležitého křesťanského zaopatření.
Jakmile kněz odsouzeného zaopatřil, ten ještě téhož dne zemřel.“390 Jelikož je sv.
Barbora uctívána jako patronka umírajících a patronka dobré smrti, doplňuje Václav
Hájek tento příběh textem s poukázáním na význam sv. Barbory; „Jak člověk žije, tak i
obyčejně umírá. Pamatuj člověče na poslední věci své! Z té příčiny svatá panna
Barbora patronkou umírajících se stala, abychom od náhlé a nenadálé smrti uchráněni
byli.“391
Scéna zobrazuje plazícího se rytíře Chlévce po kolenou, před zástupem kněžích
se zaraženou částí kůlu v těle [50]. Levou ruku má opřenou o zem a pravou ruku má
pozvednutou k tělu se zaťatou pěstí. Oblečení rytíře připomíná spodní oblečení, bílá
jednoduchá halena a bíle spodní kalhoty ke kolenům. Jeho pohled je upřený na hostii
v ruce prvního kněze. Na namalovaném vrcholu za rytířem je namalován šibeniční vrch,
který tvoří dva kůly, z nichž jeden je zlomený. Mezi kůly je kolo, další mučicí nástroj.
Zlomený kůl pravděpodobně charakterizuje právě kůl, na němž byl naražen rytíř,
zobrazený na fresce. Zástup osmi kněžích vede kněz, který v levé ruce drží kalich a
v pravé ruce podává hostii (eucharistii) rytíři Chlévci. Všichni kněží jsou oblečeni do
šedobílých rouch, kromě kněžích stojících za knězem, který uděluje poslední pomazání,
ti jsou oděni do červenobílých rouch. Tito kněží nesou baldachýn. Kněz udělující
poslední pomazání má na krku zlatou štólu. Všichni kněží, kromě dvou, kteří nesou
baldachýn, jsou bez pokrývky hlavy, u jednoho z nich, který má pootočenou hlavu je
vidět vyholená část na temenu hlavy (tonzura). Kněží nesoucí baldachýn mají na hlavě
bílou, krátkou paruku alonžového typu. Zástup kněžích má nelogickou myšlenkovou
výpověď. Ignaz Oderlitzky snad ve snaze vyhnout se na malbě statického vyjádření,
namaloval kněze, kromě prvního, bez komunikační charakteristiky s rytířem Chlévcem.
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Naopak jejich zpodobení ukazuje pouze vzájemnou komunikaci mezi sebou, s pohledy
mimo jakýkoli prvek kompozice.
Nalevo od výše u vedeného výjevu je zobrazen motiv z války s Turky [49].
Malba ukazuje dva zajatce v tureckém vězení. Sedí na zemi, před stavbou
charakterizující vězení, a vzhlížejí k motivu anděla z apoteózy, který podává sv.
Barboře kalich s hostií. Zajatec nalevo je polonahý, jen přes boky a stehna má pruh
drapérie, ruce za zády naznačují jeho spoutání, na nohách má nasazeny okovy. Nalevo
od něj visí na zdi, o níž se oba zajatci opírají, další pouta. Druhý zajatec vpravo je
oděný do tuniky, spoutané ruce vpředu spíná k modlitbě, nohy má vsazeny do klády.
Oba zajatci jsou namalováni jako muži středních let s plnovousem. V pozadí motivu
sedí Turek, třímající v levé ruce šavli a v pravé ruce drží korseku.
Velký otazník představuje výklad myšlenkového pojetí kompozice motivu válek
s Turky. Proč Ignaz Oderlitzky zahrnul tento motiv do rozsáhlé scény v presbyteriu
kostela sv. Barbory? Naskýtá se vysvětlení, které můžeme zahrnout do symbolického
vyjádření smrti. Je jisté, že nemůžeme hledat u Oderlitzkého myšlenkové proudy oslavy
smrti jako takové. Zcela jistě měl na mysli smrt, která vede věřícího člověka k Bohu.
Když budeme vycházet, že sv. Barbora je patronkou „dobré smrti“, pak nemůžeme
pominout, že Oderlitzký určitě chápal „dobrou smrt“ ve vztahu k eucharistii a nejvyšší
příklad právě vidí ve sv. Barboře, jako pomocníka při konci života.
Pokud tento myšlenkový závěr použijeme na ostatní motivy fresky nad hlavní
římsou presbyteria, můžeme dojít k logickému závěru, proč jsou motivy koncipované
daným způsobem. Příběh loupeživého rytíře Chlévce ukazuje, že i člověk, který nežil
v souladu s Božími přikázáními, může dojít „dobré smrti“, pokud najde cestu k Bohu.
Scéna s nemocnými morem také ukazuje „dobrou smrt“, pokud se člověk s tímto
světem rozloučí s eucharistií v srdci. V neposlední řadě scéna války s Turky poukazuje
na soudobý aktuální stav expanze Osmanské říše do Evropy, ale také připomíná, že smrt
při obraně křesťanských hodnot je „dobrou smrtí“. Na freskách jsou vazby k významu
eucharistie zobrazeny symbolickou polohou. Sv. Barbora přijímá hostii z rukou anděla,
rytíř Chlévec přijímá hostii z rukou kněze, svázaní uvěznění vojáci přijímají eucharistii,
symbolicky, upřeným pohledem k andělu nesoucí kalich a hostii, nemocní morem jsou
zaopatřeni šumperským děkanem Paulem Josefem Dittrichem. Zobrazená postava
fundátora Tobiase Sigmunda Dressera je poděkováním za kostel sv. Barbory - Boží
stánek „dobré smrti“. V době josefínských reforem byl kostel sv. Barbory v roce 1784
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zrušen. Následně v roce 1790 bylo uděleno povolení kostel otevřít s tím, že bude sloužit
jako hřbitovní kaple, čímž se spojil myšlenkový obraz freskové výzdoby v presbyteriu
s funkcí, které kostel následně sloužil. Jeho význam jako hřbitovní kaple skončil v roce
1886, když byl otevřený nový hřbitov na okraji jižní části města.
Nad motivy legendy o rytíři Chlévci a válek s Turky je zobrazena veduta Prahy
[51]. Malba zachycuje město s řekou, která charakterizuje Vltavu, most přes řeku je
pravděpodobně Karlův most, což dokládají namalované stavby na koncích mostu,
stylizující mostecké věže. Město se rozprostírá po obou březích řeky, kde je vyobrazena
vždy jen část Prahy. Vpravo je namalovaná pahorkatina, která volně přechází ve vedutu
města Šumperk, která je nad výjevy s šumperským děkanem Paulem Josefem
Dittrichem a radním Tobiasem Sigmundem Dresserem, město Šumperk [52] je
namalováno na pozadí horského masivu Jeseníků. Veduta je zpracována z pohledu od
západu, což určuje postavení dominantních staveb města, a to šumperské radnice (zde je
namalována ještě původní renesanční stavba) a dominantní stavbu farního kostela sv.
Jana Křtitele. Ze zpracování je vidět, že veduta nebyla namalována jako dokument zcela
odpovídající skutečnosti, nýbrž jako vyjádření určité symboliky a charakteristiky
zobrazovaného místa.
Tato část fresky ještě zobrazuje, zcela v pozadí na horizontu, obec s kostelem.
Domnívám se, že se jedná o Nový Malín (Frankštát) s kostelem Narození Panny Marie.
Daniela Krechlová ve své práci vyslovuje domněnku, že se může jednat o kopřivenský
kostel Nejsvětější Trojice.392 Ovšem Pokud vezmeme v úvahu, že pohled na město
Šumperk je namalovaný od západu, pak kostel v Kopřivné nemůže být vidět, protože
obec Kopřivná je v údolí za vysokým kopcovitým terénem v oblasti Lužné, který tak
brání ve výhledu z jakéhokoli místa v Šumperku a nejbližšího okolí. Naopak pohled na
město Šumperk od západu přirozeně umožňuje současně pohled na Nový Malín a jeho
kostel. Jestliže by se mohlo jednat o kostel v Kopřivné, pak jedině v symbolickém
vyjádření, kterým by Ignaz Oderlitzký chtěl připomenout své práce v tomto kostele.
Pravá polovina pásu nad římsou presbyteria se přímo dotýká města Šumperk.
První výjev se vztahuje k letům 1713 a 1714, kdy byl Šumperk postižen morovou
epidemií, na jejíž památku byl v roce 1719 postaven morový sloup.393 Freska zobrazuje
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šumperského děkana Paula Josefa Dittricha [53] při návštěvě nemocných morem,
kterým šumperský děkan poskytuje svátost posledního pomazání umírajícím. „Paul
Josef Dittrich, doktor filozofie a bakalář Písma svatého, přišel na šumperskou faru ze
Slezska 16. května 1695. V roce 1708 se mu podařilo obnovit děkanství, které zde
zaniklo po obvinění děkana Krištofa Aloise Lautnera z čarodějnictví a po jeho upálení
18. září 1685. Roku 1707 nechal pod boční kaplí Sv. Kříže v šumperském kostele sv.
Jana Křtitele postavit pro sebe a své nástupce novou kryptu, ale pohřben do ní
nebyl.“394
Výjev zachycuje pět ležících postav na matracích a zakrytých drapérií. Podle
zachycené charakteristiky se může jednat o tři muže a dvě ženy (ke konci řady). Ignaz
Oderlitzký zde zachytil výraz ztrápených lidí a současně s tím jejich smíření s neblahým
osudem. Postava děkana Paula Josefa Dittricha je namalována před ležícími postavami,
za ním je znázorněn ministrant, který děkana doprovází. Šumperský děkan je oblečený
do dlouhého kněžského šatu s pravou rukou napřaženou k nemocným, levou rukou
přidružuje u prsou monstranci. Postava malého ministranta by měla mít také základ ve
skutečnosti. V roce 1951 měl chlapce identifikovat Adolf Gruber jako malého
Czöppana, kterému se ovšem při udělování svátosti posledního pomazání v domě
temenického sedláka nic nestalo. Na fresce měl mít ministrant v rukou zvoneček a
věčné světlo.395 Současný stav fresky tyto detaily neobsahuje, což může být způsobeno
pozdějšími malířskými zásahy do Oderlitzkého práce.
„Než děkan Paul Josef Dittrich s ministrantem přišli v Temenici k umírajícím,
byla prý místnost vyvětrána a umírající přikryti pokrývkami, aby byli příchozí ušetřeni
pohledu na jejich nemocná těla. Na zpáteční cestě si kněz uvědomil, že v domě
zapomněl modlitební knížku, a tak se do místnosti i s chlapcem vrátili. Nemocní však již
byli odkryti a kněz s hrůzou spatřil jejich strašlivé morové rány. V tom okamžiku prý byl
i on poznamenán smrtí a po krátkém čase chorobě podlehl. Chlapci se však nic nestalo,
vyrostl, vyučil se řemenářem, oženil se a měl dvě dcery. Bydlel v Šumperku, v dnešní
Langrově ulici, poblíž potoka. Adolf Gruber byl jeho potomkem. V místě, kde měl děkan
Paul Josef Dittrich zemřít, stával mezi lipami vysoký dřevěný kříž. Bylo to na křižovatce
ulic Temenická, Bohdíkovská a Hrabenovská. Podle vyprávění učitelky Urbánkové
spadl zetlelý kříž někdy kolem roku 1960, právě ve chvíli, kdy se žáci z blízké základní
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školy honili kolem stromů. Kříž se skácel mezi školáky a jednoho z nich dokonce dost
poranil. Skutečnost je taková, že se děkan Paul Josef Dittrich opravdu nakazil a zemřel
8. října 1714 a byl pochován ve společném hrobě - údajně to bylo jeho přání, ale to je
sporné, protože do krypty v kostele být pohřben nesměl. Stejně jako o ostatních obětech
moru není ani o něm v matrice úmrtí úřední zápis. Teprve později byl do matriční knihy
vložen veršovaný spisek z roku 1718, velebící děkanův život vzorného pastýře a
vyzdvihující jeho mučednickou smrt“.396
Ignaz Oderlitzky pravděpodobně vycházel z pověsti o údajném počátku morové
rány v Šumperku a blízké Temenici. Pověst vypráví o čeledínovi temenického sedláka
Mathese Weinhöniga, kterého na dvoře statku obklopil žlutošedý mrak. Čeledín se ukryl
v přístěnku, ale mrak pronikal skulinou, takže čeledín tuto skulinu ucpal klacíkem. Po
této příhodě sloužil na vojně a po čase se vrátil opět do služeb sedláka Weinhöniga.
Vzpomněl si na příhodu a kolík, který byl stále ve skulině, vytáhl, načež se opět vyvalil
mrak, který ho omámil. Večer všechno pověděl Weinhönigovi a jeho rodině. Na druhý
den onemocněl a s ním i celá sedlákova rodina. Všichni ten den podlehli morové
nákaze, kromě jednoho dítěte. Zaopatření nemocných a udělení posledního pomazání
provedl právě šumperský děkan Paul Dittrich, jenž na zpáteční cestě upadl a na místě
zemřel. Na fresce v kostele sv. Barbory je pravděpodobně vyobrazena poslední činnost
katolického kněze, děkana Dittricha, v rodině temenického sedláka Mathese
Weinhöniga.397
Na fresce překvapuje Oderlitzkého malířský přístup, který se projevuje snahou o
vystižení některých detailů. Týká se to zejména odhalených anatomických částí ležících
postav. Postava uprostřed má jemným realistickým malířským zpracováním
charakterizovány části odhalených noh. Takový přístup nebývá u Ignaze Oderlitzkého
běžný. I draperie, do které je zahalena prostřední postava a postava nalevo, má jemnější
charakter, působí živě a s logickým tvarováním. Portrétní zachycení postav zcela vzadu
naopak působí velmi plošně.
Další postavou je šumperský měšťan a radní Tobias Sigmund Dresser, který je
uváděn jako významný donátor stavby kostela sv. Barbory. „Stavba kostela sv. Barbory
souvisí s někdejším hřbitovem, který byl v roce 1606 založen. Jednalo se o pohřebiště
pro luteránské obyvatele města, které pak v roce 1624 získali katolíci žijící na
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předměstí. Již tehdy předměstští obyvatelé pociťovali potřebu vlastního svatostánku,
válečné události však jeho výstavbě nepřály. V roce 1654 odkázal na tyto účely nějaké
peníze bývalý městský rychtář Mathias Barel. Jednalo se o částku, kterou zapůjčil
tehdejšímu majiteli krenišovského dvora Vilémovi Borovskému z Borova. Dlužnou
částku poté získala šumperská fara, ale přihlásili se o ni také dědicové Mathiase Barela
a podle všeho ji nakonec po dlouhých tahanicích získali - výsledek ovšem není znám
(skutečnost, že se portrét Barela neobjevuje na nástropní výmalbě, na rozdíl od
skutečného donátora Tobiase Sigmunda Dressera, nepřímo dokazuje, že jeho peníze na
stavbu použity skutečně nebyly). V roce 1664 založil novou nadaci na stavbu kostela
městský radní Tobias Sigmund Dresser. Peníze však zjevně nestačily, takže se zahájení
stavby protáhlo o téměř sto let. O Tobiasu Sigmundu Dresserovi není prakticky nic
bližšího známo, zatím mu nikdo nevěnoval větší pozornost. Určitě nepocházel ze
Šumperka, ale po třicetileté válce se zde usadil a získal měšťanství. V letech 1676 až
1679 byl městským konšelem, tzn. radním. 17. května 1679 byl spolu s Heinrichem
Peschkem svědkem na svatbě Franze Ferdinanda Gaupa, který přišel z Vídně a oženil
se s vdovou Alžbětou Ruthovou. Franz Ferdinand Gaup byl pak za čarodějnických
procesů pravou rukou Friedricha Bobliga a rozhodně ho překonal v chamtivosti,
protože mj. za babku koupil po smrti Heinricha Peschkeho (1696) jeho dům (tzv.
Geschaderův dům). Neteř T. S. Dressera, Marie Johanna Sedlnická – Dresserová, se
někdy na přelomu let 1663/1664 provdala za malíře Prospera de Mus, který působil ve
službách knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna. Domnívám se, že tento de Mus
namaloval mj. obraz Zvěstování Panny Marie, který byl původně na hlavním oltáři
šumperského dominikánského kostela a dnes visí vedle kruchty.“398
Tobias Sigmund Dresser [54] je zobrazen, jak drží v levé ruce nadační listinu
s textem: „Tobias Dresser, Burgherr in Schönberg, zur Erbauung dieses Gotteshauses
errichteter letzter Willen, Anno 1664 dato 26. Dezembris“, (z něm. - Tobiáš Dresser,
měšťan v Šumperku k postavení tohoto stánku Božího ustanovil poslední vůli. Roku
1664 dne 26. listopadu). Pravou ruku má energicky vztaženou dopředu s otevřenou
dlaní, toto gesto právě může vyjadřovat darovací akt. Tobias Sigmund Dresser sedí na
židli u psacího stolu s barokně tvarovanými nohami a vrchní deskou, pokrytou ubrusem,
na které je psací souprava. Je oděný do okázalého měšťanského světlého šatu,
s bohatým žakárovým vzorem, který malíř poměrně dobře charakterizoval. Pohled
398

Poznámky šumperského historika Drahomíra Polácha.
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Tobiase Sigmunda Dressera směřuje vzhůru k centrálnímu motivu fresky, směrem ke
sv. Barboře. Vzhledem k tomu, že tato část malby je v zaobleném konci konchy,
způsobuje nesprávné řešení perspektivního pohledu, se kterým se Ignaz Oderlitzký
neuměl vypořádat.
Kompoziční řešení freskové výzdoby presbyteria řešil Ignaz Oderlitzky
skládáním jednotlivých námětových celků, které následně propojil do vzájemného
myšlenkového a tím jednotného rámce. Ovšem i tak jednotlivé scény vykazují
individuální přístup k řešení vnitřní kompozice. Tento aditivní přístup Ignaz Oderlitzký
použil i na klenbě lodi tohoto kostela. Kompoziční řešení fresky dosvědčuje pokročilejší
přístup Ignaze Oderlitzkého k řešení a využití daného prostoru. Dosud se malíř
vypořádával s prostorem tak, že jej rozdělil do jednotlivých segmentů, definovaných
jako samostatná zrcadla (např. kostel Narození Panny Marie v Novém Malíně nebo
Kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné).
Povýšení sv. Kříže a varhaní kruchta

4.13.2

1755, fresco – secco, rozměry nezjištěny, značeno: Ignaz Oderlitzky, Maler von Mähr. Neustadt, hat dieses Gotteshaus ausgemalt Ao. 1755, stav: restaurováno, Vaica a Jiří
Štorkovi, 1982 – 1985, Jan Severa, 2005, manželé Moravcovi a J. Hamsík, 2007 – 2009.
Nejrozsáhlejší freskou v kostele sv. Barbory je nástěnná malba s ústředním
motivem Povýšení sv. Kříže [55], kterou od fresky v presbyteriu odděluje ornamentálně
pojatý vítězný oblouk. Nejenže vyplňuje celou loď kostela, ale obsahově se opírá i o
náměty Starého a Nového zákona. Při pohledu na toto narativní malířské dílo se
nemůžeme zbavit dojmu, jakoby zde malíř vyjadřoval příběhy z Bible formou „biblia
pauperum“.
Svým rozměrným epickým konceptem freska ukazuje, že námět Povýšení sv.
Kříže nemohou věřící chápat jen jako historický příběh, ale jako oběť usmíření, na
kterém se má podílet každý věřící. Samotné pojetí výjevu zprostředkovává jakousi
univerzální hodnotu. Motiv Povýšení sv. Kříže je zobrazen v okamžiku vztyčování
kříže, na kterém je třemi hřeby připoután Ježíš Kristus. Na vrcholu kříže je umístěn
titulus, na který dal, podle evangelia sv. Jana, Pilát Pontský napsat „Pilát dal napsat
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nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský“ (J 19,19).399 Již
zmíněné evangelium hovoří o tom, že nápis byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky.
Oderlitzky použil ustálený ikonografický tvar, „INRI“ (symbolická zkratka latinského
textu „Iesus Nazarenus, rex Iudaeorum“). Kristus je oděn pouze do úzkého pruhu látky
kolem pasu (tzv. subligaculum). Kříž je vztyčován mužem, který jej podpírá zezadu
žebříkem, a vpředu jej potahují dva muži za pomocí lana. Nebylo obvyklé zobrazovat
vztyčování kříže s Kristem za pomocí lana, protože evangelia Nového zákona se o tom
nezmiňují. Ojedinělost takového výtvarného zpracování námětu potvrzuje i závěry
tridentského koncilu, které prosazovaly návrat ke křesťanským hodnotám a přísnému
naplnění textu Bible ve výtvarném umění.400
U paty kříže s Kristem jsou zobrazeni čtyři muži, kteří vsazují kříž do
vyhloubené jámy. Na muže, kteří vztyčují kříž, dohlíží římský voják na bílém koni.
Postava na koni může také symbolizovat setníka, který energickým gestem pravé ruky
podle evangelia sv. Lukáše řekl: „Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl:
„Tento člověk byl vskutku spravedlivý“ (L 23,47). Také ostatní evangelia se zmiňují o
tomto setníkovi; „Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno
co se dálo, velmi se zděsili a řekli: „On byl opravdu Boží Syn!“ (Mt 27,54), „A když
uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: „Ten člověk byl opravdu Syn
Boží“ (Mk 15,39).401
Nedaleko jámy je společně s nářadím vyobrazena lebka, která symbolizuje
Golgotu (z hebrejštiny – lebka), může ovšem symbolizovat, jak uvádí Jan Royt, lebku
Adamovu: „protože ten byl podle apokryfního Vyprávění o pokání prótoplastů Adama a
Evy pohřben na Golgotě“.402 Stejný závěr můžeme učinit i na základě tzv. legendy o sv.
Kříži, kde se uvádí, že Šét (Adamův syn) na Golgotě zasadil na Adamově hrobě semeno
rajského stromu života.403 Jakub de Voragine píše, že ze dřeva stromu, jehož semeno
zasadil Seth (Šét), byl zhotoven kříž; „Když se blížilo umučení Krista, ono dřevo prý
vyplavalo na povrch. Když je Židé spatřili, vzali je a zhotovili z něho kříž pro Pána.
Kristův kříž prý byl zhotoven ze čtyř druhů dřeva, totiž ze dřeva palmového, cedrového,
cypřišového a olivového“.404
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 110.
Viz ROYT (pozn. 78), s. 297.
401
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 89, 40, 58.
402
Viz ROYT (pozn. 78), s. 296.
403
Ibidem, s. 140.
404
Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 170.
399
400
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Zcela na vrcholu scény, nad vztyčovaným křížem, jsou namalovány
polopostavy dvou andělů, sedící na oblaku, přihlížejících ději. Anděl vlevo má dlaně
otočené vzhůru, na nichž jsou vidět stigmata po hřebech. Na fresce tento symbol zcela
jasně ukazuje na rány Kristovy.
Symbolicky na této nástěnné malbě působí exteriér, do kterého je námět zasazen.
Prostředí je charakterizováno vyprahlostí, bez jakéhokoliv vegetabilního prvku.
Symbolika vyprahlosti prostředí může mít několik myšlenkových sdělení. Možná chtěl
malíř podtrhnout dramatičnost posledních chvil života Mesiáše nebo také zdůraznit, že
jediným symbolem stromu v tomto vyprahlém prostředí je právě kříž, který byl
zhotoven ze dřeva rajského stromu života, který zasadil Šét na Adamově hrobě. Pozadí
dotváří náladu chvíle vztyčování kříže. Holé místo může také symbolicky poukazovat
na jméno Golgota, což hebrejsky znamená lebka.
Horizont, barevně vyjádřený v tmavých odstínech modré a šedé barvy, je
koncipovaný do oblouku. Za skupinou lidí, kteří přihlížejí ději, je namalována veduta
města s detailem hradeb, která má, bezpochyby, charakterizovat Jeruzalém. Ve skupině
přihlížejících lidí můžeme vidět různou gestikulaci, vyjadřující na jedné straně údiv,
překvapení, možná i nesouhlas, na straně druhé tiché, truchlící a intimní mlčenlivé
postoje.
Nezvládnutý veliký prostor, na kterém je freska namalována, přináší některé
nelogické části malířského zpracování. Zejména se to projevuje ve výrazné
nejednotnosti výšky jednotlivých postav v rámci celého celku kompozice. Například
muži, kteří vztyčují kříž (muž se žebříkem, muži u lana a muži přidržující kříž), jsou ve
srovnání s dvěma muži, kteří vsazují kříž do připravené jámy, znázorněni jako obři, což
působí trochu jako karikatura než jako se vší vážností přednesený biblický námět.
To se týká i ostatních částí této scény (např. samotný kříž s Kristem). Pochopit,
proč se Oderlitzky dopustil tak evidentní malířské chyby a o chybě hovořím, protože
v polovině 18. století byl standardně kladen důraz na přesné zobrazování figurativních
motivů, je složité. Samozřejmě, že i tato freska nese nedostatky v lineární perspektivě a
v absenci malířského iluzionismu, ale s touto nedostatečností se asi malíř potýkal celý
svůj tvůrčí život. Snad tento závěr může být příliš kritický, protože musíme chápat
Oderlitzkého především jako nadaného štafíře (dekoratéra), samouka, ale spíš můžeme
s úctou ocenit duchovní rozměr jeho malířského vyjádření a myšlenkového poselství.
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Nalevo, na klenbě lodi je výjev vztahující se k námětu Ukřižování Krista.
Omdlévající Panna Maria s dalšími třemi postavami [56]. Pokud budeme vycházet ze
slov sv. Jana, pak pravděpodobně zde Ignaz Oderlitzky zobrazil vedle Panny Marie,
Marii Kleofášovu a sv. Máři Magdalénu. Nelze bezpečně určit, koho zde malíř
namaloval, i když se všichni evangelisté zmiňují o zbožných ženách, společnicích
Panny Marie. Bohužel každý z nich popisuje tyto ženy odlišně, proto je obtížné
identifikovat, koho měl malíř na mysli. Kromě Panny Marie a sv. Máří Magdalény se
jedná o další ženy, které doprovázely Krista z Galileje a které jsou zahrnuty do
rodokmenu Panny Marie, jak o tom píše Jakub de Voragine ve Zlaté legendě: „Anna,
jak běžně se říká, se matkou tří Marií stala. Otci jejich jsou Jáchym, pak Kleofáš,
Salome třetí. Alfeus, Zebedeus a Josef je za ženy měli. První je matkou Krista, pak
Jakuba Menšího druhá, Josefa Spravedlivého, též Šimona s Judou, ta třetí Jakuba
Většího a Jana, jenž v znaku má orla“405. Evangelium sv. Marka ještě uvádí další ženu,
Salome (porodní bába, která byla u porodu Krista); „Zpovzdálí se dívaly také ženy, mezi
nimi i Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome“ (Mk
15,40).406 Zhroucené Panně Marii pomáhají ostatní dvě ženy, v pozadí za scénou se
třemi ženami je postava sv. Jana Evangelisty, s rozpaženýma rukama. Za touto scénou
je namalovaný nevysoký skalnatý terén.
Takto pojatý námět, se zhroucenou Pannou Marií, byl ovšem výslovně
odsouzen tridentským koncilem407, s odkazem na evangelium sv. Jana; „U Ježíšova
kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská“ (J
19,25)408, kde se píše, že Panna Marie stála.
Společně s Kristem byli na Golgotě ukřižováni dva jiní zločinci, o nichž se
zmiňují všechna novozákonní evangelia. Na fresce jsou zachyceni v okamžiku, kdy
zločinec vlevo je přivazován ke kříži a druhý zločinec (vpravo) je vojáky přiváděn ke
kříži. Novozákonní evangelia se nezmiňují o jejich jménech, pouze Nikodémovo
evangelium, které bylo označeno jako apokryfní, uvádí jména Dismas (dobrý) a Gesmas

405

Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 253.
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 58.
407
Viz GEISS (pozn. 332), s. 253. Tridentský koncil se konal v třech fázích v průběhu let 1545 – 1563 a
lze jej považovat za počátek protireformace.
408
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 110.
406
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(špatný).409 Z Nikodémova evangelia vychází také Jakub de Voragine, kde se uvádí;
„Jeho mučení bylo potupné i pro potupnou společnost, protože byl obžalován spolu se
zločinci, to jest s lupiči, kteří jsou především zločinní. Později se však jeden z nich
obrátil, totiž Dismas, který byl po Kristově pravici, jak se uvádí v evangeliu
Nikodémově, a druhý byl zavržen, totiž Gesmas, který byl po Kristově levici.“410 Ve
shodě s ustáleným ikonografickým principem je zločinec na fresce přivazován, nikoliv
přibit jako Kristus [57]. Ovšem v rozporu s ustálenou symbolikou, a to zejména
v západním umění, není přivazován ke kříži ve tvaru T (crux commissa) – z jehož
příčného břevna visel za podpaží.411
Nalevo od skupinky vojáků, losujících o Kristovo roucho, se nachází osamocený
muž [58], který klečí na zemi u koše, do něhož vkládá lana, kladivo, tesařský vrták,
které symbolizují nástroje Kristova umučení. Hlavu otáčí směrem ke kříži lotra, který
bude ukřižován po Kristově pravici. U tohoto motivu se Oderlitzky nedrží ustálené
charakteristiky nástrojů Kristova umučení – tesařský vrták křesťanská ikonografie
nezahrnuje do výčtu těchto nástrojů.412
Ve srovnání s křížem, na kterém je ukřižován Kristus, jsou kříže obou lotrů
malé, včetně postav představujících tuto scénu. K této problematice různé velikosti
postav, jsem se vyjádřil výše. Důvod, proč malíř namaloval různou výšku kříže Krista
na straně jedné a křížů Dismase a Gesmase, na straně druhé, můžeme najít v
předpokladu, že Ignáz Oderlitzký chtěl rozdílnou výškou kříže Krista a křížů zločinců
symbolicky vyjádřit hieratický význam osobnosti pro křesťanské náboženství.
Na rozdíl od Krista jsou lotři ke křížům přivazováni (Kristus byl ke kříži přibit),
jak ukazuje výjev uvazování lotra po pravici Krista, tato scéna má na fresce samostatné
místo v rámci kompozice. Lotra přivazují tři muži ke kříži, který je opřen o malý
skalnatý výběžek, lotr je oblečen pouze do bílé bederní roušky jako Kristus a hledí na
vztyčování kříže s Kristem. Druhého lotra přivádějí k připravenému kříži, položeného

Viz HALL (pozn, 76), s. 459. Dále se uvádí, že příručka pro byzantské malíře uvádí: „zločinec na
pravici je šedovlasý muž s okrouhlým vousem: ten na levici je mladý bez vousů, což není vždy
dodržováno v západním umění.
410
Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 126.
411
Viz HALL (pozn. 76), s. 459.
412
Viz ROYT (pozn. 78), s. 167. Mezi nástroje Kristova umučení (arma Christi) křesťanská ikonografie
obvykle zahrnuje: tvář Jidáše líbajícího Krista, meč, pochodně či lampy, nůž, měšec se 30 stříbrnými,
mísa na mytí rukou, trnová koruna, důtky, sloup, provaz, suknice, Veroničina rouška, kostky, kohout,
kříž, kladivo, tři hřeby, kleště, ruka vojáka, tvář mučitele plivajícího na Krista, titulus s nápisem INRI,
Kristovy ruce s ranami po hřebech, kopí, hůl s houbou, vědro, žebřík, plátno, pyxida, hrob.
409
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na zemi, scéna je zasazena do přihlížejícího davu lidí po levici Krista, kteří tvoří kulisu
v pozadí celé kompozice.
Ustáleným výjevem ve výtvarném zpracování ukřižování Krista je i námět
Vojáků hrajících kostky, který se objevuje velmi často v křesťanském umění. Snad
právě proto zde Oderlitzky nevybočuje z ikonografického standardu. O tomto aktu se
podrobně zmiňuje evangelium sv. Jana; „Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a
rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl: zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze
švů, odshora vcelku utkaný. Řekli si mezi sebou: Netrhejme jej, ale losujme o něj, čí
bude!“ (J 19,23-24).413
Na fresce jsou zobrazeni tři vojáci, kteří hrají kostky [59] na modré Kristově
tunice, která je příčinou hry. Skupinku vojáků tvoří tři postavy, z nichž dva klečí na
drapérii, která má symbolizovat šat, o který je veden spor. Třetí voják stojí v pozadí nad
nimi, v levé ruce drží halapartnu, opřenou dolním koncem o zem. Scéna zachycuje
vzrušení a zápal ze hry v kostky, což je podtrženo rozmáchlým gestem pravé ruky
stojícího vojáka, gestikulací zbývajících dvou vojáků a mimikou postav. Draperie
Kristova šatu má jemně vymodelovanou charakteristiku draperie, která se nedá srovnat
svým kvalitním ztvárněním s jinými pracemi. Úsměvně působí smysl Ignaze
Oderlitzkého pro realistické pojetí, který šel tak daleko, že kostky hráčů namaloval i s
jednotlivými počty teček na stranách kostek. Tento malý úsek fresky je ukázkou živého
podání, které této scéně dodává určitou dynamiku přirozeného chování.
Ze starozákonních příběhů je součástí fresky námět Obětování Izáka. Abrahám
je namalovaný v modré tunice a s nožem v pravé ruce, kterou zadržuje anděl. Izák,
sedící na obětním oltáři, je nakloněn, hlavu má položenou na koleně, které má Abrahám
na oltáři. Freska zobrazuje okamžik, kdy anděl na příkaz Boha zastavuje ruku
Abrahamovu, aby nevykonal oběť svého syna Izáka, jako důkaz Abrahamovy víry [60];
„I vztáhl Abrahám ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka.
Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil:
„Tu jsem.“ A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem
poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna“ (Gn 22,10 –
12).414 Nakonec Abrahám obětoval beránka, který uvázl v křoví. Sama oběť Izáka je
křesťany považována za předobraz Kristovy oběti. Podle křesťanské ikonografie je Izák
413
414

Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 110.
Ibidem, Starý zákon, s. 38.

197

______________________________________________________________________

nesoucí dříví předobrazem Krista nesoucí kříž, beránek představoval Krista a trny
v křoví trnovou korunu.415
Snad právě toto vysvětluje, proč je starozákonní příběh součástí Oderlitzkého
kompozice Ukřižování Krista. Scéna je zasazena do jiného exteriéru, než se odehrává
ústřední motiv této fresky. Umělecká výpověď zde má jakýsi poetický a možná až
tajemný akcent, vyplývající ze zasazení scény do jakéhosi mlžného šerosvitného oparu,
bez kontrastních barev, s vyjádřením jemné a jednoduché lineární kresby, která tu má
významný podíl na uměleckém ztvárnění.
Další starozákonní příběh zobrazuje scénu Mojžíš a měděný had, ze Čtvrté knihy
Mojžíšovy – Numeri (Nu 21,4 – 9).416 Izraelité, nespokojení se životem na poušti,
mluvili proti Bohu i Mojžíšovi. Byli potrestáni sesláním jedovatých hadů, jež ještě
rozmnožili jejich útrapy. Mnoho jich pomřelo od hadího uštknutí. Když se lid kál,
Mojžíš se modlil k Hospodinu, aby je hadů zbavil. Bylo mu řečeno, aby udělal podobu
hada a připevnil ho na žerď. Každý uštknutý, jenž na něj pohlédne, zůstane naživu.
Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil jej na žerď ve tvaru tau (T) a ukázalo
se, že má zázračný zachraňující účinek. Scéna je zasazena do pouštního prostředí a na
pozadí skalnatých hor je postaven stanový tábor. V prostředí tábora je namalováno
spousta hadů, kteří pronásledují lidi. Na zemi leží již někteří mrtví, jiní zmateně prchají,
Na malém skalnatém výběžku je postaven kříž s bronzovým hadem. Dramatičnost
výjevu umocňují bouřlivá mračna nad obzorem. Tak jako scéna Abráháma s Izákem, je
i tato namalována bez zdůraznění kontrastu. Mojžíš na fresce stojí před žerdí s hadem,
se vztaženýma rukama směrem ke kříži [61]. Žerď s hadem je také vykládána jako
protosymbol kříže, na němž byl ukřižován Kristus. V evangeliu sv. Jana je protosymbol
zaznamenán následovně; „Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes,
Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby
každý, kdo v něho věří, měl život věčný“ (J 3,13 – 15).417 Z uvedené charakteristiky
vyplývá, že zobrazený výjev doplňoval myšlenkové zaměření celé fresky v lodi kostela.
Fresky Obětování Izáka a Mojžíš a měděný had mají klasické nedostatky malířského
podání Ignaze Oderlitzkého. Ovšem velmi decentní použití barev, zejména světlé tóny,
modré, okrové barvy apod., přibližují uničovského malíře k rokokovému uměleckému
jazyku a vyrovnávají malířské nedostatky jeho výtvarného přístupu.
415

Viz HALL (pozn. 76), s. 34.
Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 144.
417
Ibidem, Nový zákon, s. 93.
416
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V celku dokonalá iluzivní výmalba varhanní kruchty [62] je ukázkou standardně
pojaté iluzivní malby, zobrazující další varhanní skříně s píšťalami, čímž dosáhl
monumentálnějšího dekorativního účinku kruchty. V tomto případě lze u Oderlitzkého
poukázat na jeho správné vnímání prostoru, ve kterém umístil tuto část fresky filiálního
kostela. Bohužel současné varhany nerespektují svým tvarovým řešením samotnou
nástěnnou malbu. Namalované skříně s píšťalami jsou zakončeny rokokovým
tvarováním (vychází ze střídání konvexních a konkávních tvarů motivu rokaje), dvě
skříně jsou zakončeny andělíčky, charakterizující andělský kůr. Nelze si nevšimnout i
skutečnosti, že malíř počítal s divákem, který bude dole v lodi, a proto zahrnul do svého
zpracování správné podhledové vnímání malby.
Naproti tomu skutečné varhany jsou řešeny v přímých vertikálních tvarech,
zakončených kytkami, což ukazuje na romantizující přístup k tvarovému řešení
současných varhan. Slohová nejednotnost je důsledkem toho, že původní varhany byly
v době, kdy byl kostel zrušen císařským patentem v době josefínských reforem v roce
1784, pravděpodobně převezeny i s kazatelnou do Dolních Studének nedaleko
Šumperka.418
Poznámka o transferu původních varhan do Dolních Studének může být
zavádějící, protože stejnou poznámku o transferu varhan má Jiří Kvapil v článku „K
historii šumperských varhan“, ale v tomto případě se jedná o varhany klášterního
kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku.419 Domnívám se, že uvedený údaj o
převozu varhan je nesprávný, protože josefínské reformy se kostela sv. Barbory
v Šumperku tak tvrdě nedotkly, naopak sám Josef II. povolil v roce 1790 užívání tohoto
kostela jako hřbitovního kaple. Varhany, které jsou instalovány v současné době
v kostele od roku 1904, dodala firma Franze Kolbeho a jeho syna z Pekařova.
„Franz Kolbe, zakladatel firmy v Pekařově, která se zabývala výrobou varhan,
hracích skříní a flašinetů. Narodil se 29. srpna 1843, zemřel 4. listopadu 1922. Stavbou
hudebních nástrojů započal v roce 1864 výrobou flašinetů a první varhany zhotovil
v roce 1875. V rodinné tradici pokračovali jeho tři synové. Stavba hudebních nástrojů
rostla a v dalekém okolí byla známa pod firmou „Franz Kolbe & Söhne Beckengrund“.
Po roce 1914, kdy předal firmu svým synům, vystupovala firma pod názvem „Franz
Kolbs Söhne“. Firma byla velice úspěšná až do počátku II. světové války, kdy výroba
Kostel sv. Barbory [online]. Varhany do kostela dodala firma Franze Kolbeho a jeho syna z Pekařova
v roce 1904.
419
Jiří KVAPIL – Josef PĚNICA, K historii šumperských varhan, Šumperk 1974, s. 49.
418
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ustala. Jejich varhany můžeme nalézt v kostelech v Nové Vsi u Moravské Třebové,
Pustých Žibřidovicích, Loučné nad Desnou, Šumperku, Vernířovicích apod.“420.
Pokud upozorňuji na slohovou nejednotnost soudobých varhan a fresky na zadní
stěně kůru, pak je nutné také připomenout, že zhotovitel nových varhan svým řešením
respektoval tuto nástěnnou malbu tak, že varhany jakoby vyrůstaly z obou částí malby a
vytváří opticky veliký nástroj.421

420
421

Zdeněk FRIDRICH, Varhanáři v Pekařově, Šumperk 1980, s. 29–41, Viz FILIP (pozn. 166), s. 42–43.
Viz FRIDRICH (pozn. 420), s. 38.
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Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku

4.14

(kaple sv. Jana Nepomuckého)
Město Šumperk bylo založeno v polovině 13. století, první kolonisté, kteří přišli
do této oblasti, pojmenovali nové místo Schönberg (Krásný Vrch). Už koncem 13.
století byl ve městě založen dominikánský klášter, který se stal církevním a kulturním
centrem celé oblasti. Roku 1496 se stává Šumperk majetkem pánů ze Žerotína a na
počátku 16. století se stává sídelním místem Petra ze Žerotína. Město se vykoupilo ze
žerotínského poddanství roku 1562 a následně koupilo žerotínský zámek i s panstvím
Frankštát (Nový Malín), Hraběšice. Jako královské komorní město byl Šumperk jen do
počátku 17. století. Za podporu protestantů se stalo po bitvě na Bílé hoře poddanským
městem Karla z Lichtenštejna a zůstalo jím až do roku 1848.
Město se během své historie muselo vypořádat s několika katastrofami, mezi
které můžeme zařadit dva rozsáhlé požáry města, samotnou třicetiletou válku a následně
čarodějnické procesy v letech 1679 – 1693, jímž padlo za oběť 48 měšťanů (Polách
uvádí 25 občanů) i samotný katolický farář a děkan Kryštof Alois Lautner. Největší
podíl na ekonomickém a společenském rozkvětu města v následném období měla
výroba pláten a pololněných a polovlněných tkanin, jejíž význam se nadále rozvíjel i
v 19. a 20. století. Ve městě se nachází tři sakrální stavby, které jsou vyzdobeny
nástěnnými malbami Ignaze Oderlitzkého. Jedná se o farní kostel sv. Jana Křtitele,
kostel sv. Barbory a kapli sv. Jana Nepomuckého v klášterním kostele Zvěstování
Panny Marie.422
Dominikánský klášter je připomínán již v souvislosti se založením samotného
města a byl pravděpodobně postaven kolem roku 1293, kdy se dle pamětní knihy
dominikánů tento řád usadil v Šumperku. Původně byl postaven v raně gotickém slohu,
ovšem z tohoto období se zachovalo, vlivem přestaveb, jen málo.423 Stavba samotného
kostela byla pravděpodobně dokončena před rokem 1325.424 Klášter měl pohnutou
minulost, v roce 1425 byl, podle dominikánských zpráv, poškozen Husity, v roce 1513
klášter vyhořel a následně roku 1553 byli mniši z města vyhnáni šumperskými
Viz MELZER – SCHULZ (pozn. 31), s. 461–469.
Drahomír POLÁCH, K historii dominikánského kláštera a zejména kostela Zvěstování Panny Marie,
který se po obnově otevírá veřejnosti – část I., Šumperk 2005, s. 2., Drahomír POLÁCH, K historii
dominikánského kláštera a zejména kostela Zvěstování Panny Marie, který se po obnově otevírá
veřejnosti – část II., Šumperk 2005, s. 2.
424
Leoš MLČÁK, K stavebním dějinám dominikánského kláštera v Šumperku, Šumperk 1980, s. 26.
422
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protestanty.425 Klášter i s kostelem [21] byl přestavěn do raně barokního slohu, po
obnovení činnosti dominikánského řádu v Šumperku během rekatolizace a roku 1669
opět vyhořel. Další významné přestavby byly učiněny na přelomu 17. a 18. století.
Jedná se o jednolodní stavbu s presbyteriem, v souběžné ose s hlavní lodí jsou
orientovány kaple sv. Jana Nepomuckého [22] a tzv. Česká kaple. Během tohoto období
a let následujících byl klášterní kostel vybaven uměleckou výzdobou, v roce 1755 zde
působil i Ignaz Oderlitzky, jenž vytvořil nástropní malby na klenbě kaple sv. Jana
Nepomuckého.426 V době josefinských reforem roku 1784 byl dominikánský řád
v Šumperku zcela zrušen, klášterní kostel následně sloužil jako filiální kostel. Tím, kdo
se nejvíce zasloužil o barokní přestavbu kláštera po ničivém požáru roku 1669, byl
převor řádu Hyacint Missenius, který působil v šumperském klášteře v letech 1675 –
1690. Ovšem k rozšíření a obnovení došlo až roku 1678.427
V současné době je celý dominikánský klášter, včetně kostela, ve správě a
majetku města Šumperk. V letech 2001 – 2005 byly fresky v kapli sv. Jana
Nepomuckého restaurovány, některé části musely být domalovány, protože fresky byly
v minulosti velmi poškozeny (Oderlitzkého nástěnné malby byly ve 20. století
přemalovány běžnou soudobou výmalbou).
Je nutné podotknout, že nad vchodem v západní části kaple, který tvoří předěl
mezi tzv. Studentskou kaplí a kaplí sv. Jana Nepomuckého, je nástěnná malba
s námětem mučednické smrti („Shazování těla sv. Jana Nepomuckého do Vltavy),
kterou patrně vytvořil šumperský rodák, malíř Karl Brachtel roku 1902.428 Prostor obou
kaplí v minulosti souvisel jak architektonicky, tak i funkčně, což dokládá shodná
ornamentální výzdoba rokokovými prvky (ovšem většina plochy stěn ve Studentské
kapli byla řešena jednobarevně s důrazem na výtvarné řešení prostoru pomocí
architektonických prvků).429 Vzhledem k tomu, že výmalba kaple je datována do roku
1755, stejně tak jako výmalba presbyteria kostela sv. Jana Křtitele v Šumperku, kostela
sv. Barbory v Šumperku a výmalba kostela Nejsvětější Trojice v Kopřivné (asi 1753), je
tedy pravděpodobné, že Oderlitzký musel mít několik pomocníků. Můžeme se
domnívat, že se jedná zejména Jana Oderlitzkého a Jakuba Zinka. Náměty se sv. Janem

425

Viz BŘEZINA (pozn. 14), s. 231.
Viz MLČÁK (pozn. 424), s. 29.
427
Karel KRÁL, Stavebník šumperského kláštera – převor Missenius, Šumperk 1981, s. 61–65.
428
Viz FILIPOVÁ (pozn. 38), s. 46–49.
429
Jan SEVERA, Studentská kaple – restaurátorský průzkum, klášterní kostel v Šumperku, Praha 2001.
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Nepomuckým v kapli klášterního kostela zapadají do dobové oblíbenosti tohoto světce,
mučedníka, jehož životní příběh byl v této době důležitým národním symbolem
protireformačního úsilí. Jan Nepomucký byl uctíván již od své smrti 1393, ovšem svého
vrcholu jeho kult dosáhl v 17. a první polovině 18. století po jeho oficiální kanonizaci.
Dokonce byl oblíbeným patronem například Karla VI. a Marie Terezie. Světec byl
patronem mlčenlivých, ochránce dobré pověsti a ctěn jako vítěz nad pomluvou.430
Apoteóza sv. Jana Nepomuckého

4.14.1

1755, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno, stav: restaurováno, Jan Severa,
1994 – 1995.
Nástěnná malba s apoteózou sv. Jana Nepomuckého [23] je motivem na klenbě
východního závěru presbyteria stejnojmenné kaple klášterního kostela v Šumperku,
postava samotného Jana Nepomuckého není součástí této kompozice a je zde
připomínána pouze atributy charakterizující jeho mučednickou smrt. Oderlitzky se zde
musel vypořádat s členitým prostorem konchy valené klenby, do které zasahují
obloukové výseče nad horními částmi oken. Zmiňuji se o tom, protože zpracování
kompozice ukazuje na skutečnost problematického řešení prostoru a svědčí o
nedostatečné zkušenosti malíře vytvořit vyváženou kompozici v takovém prostředí.
Celý prostor je, mimo freskovou část s námětem, doplněn až přebujelou rokokovou
ornamentální výzdobou, čímž Oderlitzky zmenšil vlastní prostor pro svou hlavní práci a
tak se vypořádal se složitostí architektonicky členěné plochy.
Z nástěnné malby v presbyteriu je však patrné, že se malíř nedokázal vypořádat
s prostorem klenby dostatečně, i když jej rozčlenil na několik samostatných ploch.
K tomuto závěru docházím na základě přílišného zdůraznění podpůrných motivů
(ornamentální rokoková výzdoba, velmi zdůrazněná oblaka apod.), které malíř použil.
Výše jmenované ornamentální motivy zde působí jako berličky, usnadňující vyplnění
prostoru nástěnné malby, které ve srovnání s motivy andělů vytváří přílišný kontrast.
Ornamentální výzdoba působí velice těžce a nekoresponduje s lehkostí a jemností
spirituální výpovědi celého námětu apoteózy.

430

Vít VLNAS, Jan Nepomucký, Praha 1993, s. 185–187.
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Freska v presbyteriu je ve spodním úseku propojena na vertikální části stavby
iluzionisticky vytvořenými malbami štukatérských prvků, které volně přechází ve
skutečné architektonické prvky – hlavice meziokenních pilastrů, štukatérsky tvořené
taženými plastickými římsami. Přechod mezi freskou v presbyteriu a navazující freskou
(Kázání sv. Jana Nepomuckého) tvoří dekorativně pomalovaný triumfální oblouk
s ornamentálními prvky, ve středu oblouku je vymalováno zrcadlo v bohatě tvarované
rokokové kartuši.
Apoteózu Oderlitzky zasadil do půlkruhového rámce, kterou tvoří dynamicky
pojatý obvodový pás rokokové ornamentální výzdoby. Ornamentální prvky, které malíř
použil, jsou standardními tvary, které malíř používal i na jiných pracích. Jedná se o pět
prázdných zrcadel v bohatě tvarovaných kartuších, umístěných do výsečí nad okny a na
nad oltářem. Nad takto definovaným ornamentálním pásem je další pás kopírující
spodní část konchy presbyteria a v půlkruhu tak vytváří oblačné nebeské prostředí.
Těmito prvky vyplnil Ignaz Oderlitzky převážnou část ploch prostoru kněžiště.
Na zbývající ploše vytváří trojúhelníkovou kompozici, na jehož vrcholu je Boží
oko, symbol Boha Otce a Nejsvětější Trojice, orámované bílými paprsky střídající tenký
a široký pásek na pozadí trojúhelníku. Prostor kolem Božího oka je doplněn malbou
čtyř hlav andílků (putti). Samotné Boží oko je tvarováno do rovnostranného
trojúhelníku, vyjadřujícího jednoduchou symboliku Nejsvětější Trojice. Na fresce malíř
definoval Boží oko v souladu s ikonografickou symbolikou, ale zde použil jiné
vyjádření této symboliky, které u dosud známých prací nepoužil. Zvláštnost spočívá
v tom, že namaloval do centra trojúhelníku lidské oko.
Základnu pomyslného trojúhelníku celé kompozice tvoří dva andělé, vlevo sedí
na oblaku serafín s jedním párem křídel, oděný do růžovo zeleného šatu. Pravou rukou
se opírá o oblak a v natažené levé ruce směrem k druhému andělu drží jazyk (symbol
mučednické smrti tohoto světce), který se téměř dotýká rozžhaveného uhlíku v kleštích,
které drží oběma nataženýma rukama druhý anděl vpravo. I když křesťanská
ikonografie přesně nedefinuje pohlaví andělů, je na fresce anděl vlevo znázorněn s
charakteristikou mladé ženy.
Anděl (charakterizován jako mužský typ), na pravé straně nesoucí kleště
s rozžhaveným uhlíkem, je nahý, s nasazenou modrou přilbou na hlavě (symbolem víry
a statečnosti), barevně korespondující s barvou křídel. Anděl je namalován se třemi páry
křídel. Jeden pár křídel kryje andělovy nohy, na ně navazuje další pár křídel, ze kterého
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je vidět jen jedno křídlo, a třetí pár křídel vychází ze zad anděla. Tento anděl je
v případě Oderlitzkého ojedinělý svým způsobem zpracování tohoto námětu, protože na
ostatních malbách se vyhýbal namalovat anděla se třemi páry křídel. Pravděpodobně se
motiv anděla s rozžhaveným uhlíkem v apoteóze opírá o starozákonní Knihu Izajášovu:
„Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře,
dotkl se mých úst a řekl: Hle toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích
usmířen. Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl
jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ (Iz 6,6 – 8)431, což symbolizuje sejmutí hříchu a
přijetí milosti Boží.
Freska vykazuje výrazné amatérské pojetí. I když Ignaz Oderlitzky zmenšil
prostor pro samotný námět fresky, což mu mohlo ulehčit řešení kompozice, přesto
dominantní

části

námětu

nedefinoval

harmonicky

v souladu

s náznakem

trojúhelníkového řešení. Tak jak namaloval pozici andělů, která je nakloněna na levou
stranu, dosáhl pocitového vnímání posunuté základny trojúhelníku, čímž se tato část
malby dostala mimo logický prostor kompozice, který v souladu s Božím okem je
definován na vertikální středové ose. Zaráží také jistá nedbalost v uměleckém projevu
hlavního námětu ve srovnání s doplňující ornamentální výzdobou, která je namalována
s patřičnou dávkou pojetí správného iluzionistického prostoru. Tak dochází ke
skutečnosti, že divák se nezaměří na danou spiritualitu malby a její myšlenkové pojetí,
nýbrž bude zahlcen vnímáním doplňujících ornamentálních částí. Ovšem musíme si zde
položit otázku, zda dominantní postavení iluzivní ornamentality není zapříčiněno
postupem při restaurátorských pracích, protože původní fresky byly před restaurováním
v tak špatné stavu, že chyběly i některé části. Proto musel restaurátor některá místa
dotvořit s odhadem Oderlitzkého přístupu.
Sv. Jan Nepomucký na nebesích

4.14.2

1755, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno, stav: restaurováno, Jan Severa,
2004 – 2005.
Další freska v kapli klášterního kostela, která tvoří západní závěr lodi kaple,
vyobrazuje motiv sv. Jana Nepomuckého na nebesích [24], odvolávající se na jeho
431

Viz BIBLE (pozn. 75), Starý zákon, s. 631.
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svatořečení. Zobrazený světec je umístěn do středu kompozice s gestem člověka
připravujícího se k modlitbě se zdviženýma rozepjatýma rukama a s dlaněmi otočenými
vzhůru. Jedná se o křesťanské gesto charakterizující „oranta“, které v umění raného
křesťanství

symbolizovalo

zbožnost,

v pozdějším

období

symbolizovalo

duši

zemřelého.432 Na fresce je charakterizovaný jako muž středních let s krátkým
plnovousem.
Světec je oblečený do kněžského šatu s pěti zářivými hvězdami kolem hlavy,
symbolizují legendu, která hovoří, že tělo sv. Jana Nepomuckého bylo objeveno po jeho
mučednické smrti podle pěti světel nebo hvězd zářících kolem jeho hlavy. Oblečení sv.
Jana Nepomuckého tvoří kněžská volná bílá košile (rocheta), sahá světci ke kolenům,
která je na spodním okraji lemována ornamentálním vyšíváním, pod rochetou má tuniku
(kleriku) sahající až k oblaku. Dále je oděn do kněžské kápě (almutium), kterou má
oblečenou přes ramena a zahaluje jeho tělo po prsa. Draperie oblečení sv. Jana
Nepomuckého je vyjádřena kvalitnějším malířským zpracováním, které se projevuje
v objektivnější charakteristice materiálu. Jedná se o zachování prvku splývavosti, který
je malířem pochopen v kontextu anatomických proporcí postavy. Příjemě také působí
zpracování drobné gestikulace dlaní u rozpažených rukou.
Nedílnou součást fresky tvoří andělé, z nich tři tvoří s Janem Nepomuckým
skupinu. Anděl vpravo, nevelké postavy, stojí na oblacích a má na nahém těle přes
rameno přehozenou modrou drapérii, modrá barva symbolizuje, že se jedná o cherubína.
Drží v levé ruce dvojlist s textem „PIU [SIGILLO] CONFESSIONIS“ (část textu je
nečitelná, z lat. piu – zbožný, [sigillo] – zpovědní, confessionis – tajemství). Anděl
nalevo je částečně zahalen načervenalou drapérií (symbolická barva serafína), přilétá ke
světci s rukama sepjatýma k modlitbě. Scénu vespod uzavírá anděl, vystupující z oblaků
s rozpaženou levou rukou a s pravou rukou, zvednutou k čelu s prstem ukazujícím na
světce. Na výjevu jsou zobrazeni ještě další andílci, kteří symbolicky doplňují nebeskou
scenérii. Proti postavě světce jsou andělé namalováni zcela v odlišné kvalitě. Nemají
dostatečně zvládnutou anatomickou stránku figurálního motivu, např. pravá paže anděla
nalevo od světce má zbytnělou předloketní část ve srovnání s částí mezi ramenem a
loktem. Anděl dole má namalovanou levou ruku kratší apod. Jejich draperie má
statuární charakter a působí velmi tvrdým dojmem.
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Raoul TROJAN – Bohumír MRÁZ, Malý slovník výtvarného umění, Praha 1996, s. 140.
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Scéna se sv. Janem Nepomuckým na nebesích je pojatá stejně jako freska v
presbyteriu. Výjev je zasazen do oblačného prostředí, podtrhující tak spirituální
charakter námětu. Důraz na oblačné prostředí umožňuje Oderlitzkému vytvořit náznak
imaginativního rámce, ve kterém nemusí řešit problematiku správného perspektivního
zpracování malby. Mračna navozují dynamický dojem a vyplňují prázdné plochy
kompozice, tím chci naznačit, že i zde tvoří rovnocenný a významný kompoziční prvek,
ve srovnání s hlavním prvkem námětu.
Ovšem celá práce také ukazuje, že kompozice vznikla aditivní způsobem, kdy
jednotlivými částmi vyplnil prostor. Centrální kompozice je řešena do hlavního bodu
křížení horizontální a vertikální osy, kam malíř umístil sv. Jana Nepomuckého. Další
části kompozice ovšem nerespektují princip centrálního řešení. Snad chtěl Ignaz
Oderlitzký asymetrií dosáhnout dynamického účinku, ovšem kompozici vyplnil
oblačným prostředím tak, že vykazuje freska prázdná místa a roztříštěnost. Chyba
v řešení kompozice je také dána přespříliš malým vyjádřením postav, které tvoří
myšlenku nástěnné malby, ve vztahu k formátu a kompozice celého prostoru. I na této
fresce se opakuje Oderlitzkého manýrismus, pokud pomineme dva motivy putti (jedna
okřídlená hlavička vlevo a dvě okřídlené hlavičky zcela nahoře), pak můžeme učinit
závěr, že k vyjádření námětu stačí malíři jen málo postav.
Barevná stránka fresky klade důraz na světlé optimisticky laděné barvy. Na
nástěnné malbě se projevuje, že malíř nebyl nijak školený v kresbě figurálního motivu. I
když nejsou na fresce výrazné chyby, vykazuje jeho anatomické zpracování přece jen
nedostatky, například paže anděla stojícího po levém boku světce, který má vyjádřené
nejisté a nepřirozeně veliké ukročení, nebo jeho robustní postava nekoresponduje
s námětem anděla. U anděla, přilétajícího zleva, je vidět opět nesprávné zpracování
délky rukou.
Neobvyklé řešení kompozice formátu fresek na klenbě lodi nevytváří
propojenost vlastní malby s architektonickým prvkem klenby. Tři klenební pole křížové
klenby jsou nelogicky rozděleny na dvě nestejně velké plochy. Je jisté, že Oderlitzký
potřeboval pro vedlejší fresku větší prostor, jenž je oddělen od prostoru fresky se sv.
Janem Nepomuckým na nebesích výrazným pásem. Freska je namalována do iluzivně
pojatého zrcadla, které vychází z čtvercového formátu, který je po obvodu definován
iluzí profilovaného štukatérského zpracování. Zrcadlo je po obvodu tvarováno
rokokovým pojetím, na vrcholu je v iluzivním provedení ornamentálně bohatá kartuš
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s malým prázdným zrcadlem. Kartuš nese prvky rokokového ornamentu, tvořený
motivy rokaje, ornamentální kartuš zabírá téměř celou stranu hlavního zrcadla.

Ignaz Oderlitzky, Spojení dvou fresek v klenbě, 1755, fresco – secco, rozměr nezjištěn, kaple sv. Jana
Nepomuckého v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku, Foto: Zdeněk Přikryl

Celková koncepce fresek bohužel neodpovídá architektonickému řešení interiéru
a není definována ve shodě s prostorem klenby. Už samotný předělující pás mezi
freskou Kázání sv. Jana Nepomuckého a freskou Sv. Jan Nepomucký na nebesích
nerespektuje průmět křížení kleneb a je umístěn mimo, čímž způsobuje nelogické
zakončení spodní části zrcadla, které není vůbec namalováno. Freska tak působí
nedokonale v daném prostoru.
Přesto se nástěnná malba vlivem lehkosti barevného zpracování hodně přibližuje
spirituálnímu vyjádření nebeského prostředí a dává citlivý hold mučedníku a českému
patronu sv. Janu Nepomuckému.
Kázání sv. Jana Nepomuckého

4.14.3

1755, fresco – secco, rozměry nezjištěny, neznačeno, stav: restaurováno, Jan Severa,
2004 – 2005.
Nástěnná malba Kázání sv. Jana Nepomuckého je umístěna mezi již
zmiňovanými freskami. Na jedné straně ji odděluje od presbyteria triumfální oblouk, na
druhé straně již zmíněný namalovaný pás rozdělující klenební prostor lodě na dvě části.
Střed freskové výzdoby tvoří motiv kázání sv. Jana Nepomuckého [25]. Výjev je
situován do sakrálního interiéru, představující dynamický barokní architektonický typ
centrálního půdorysu. Oderlitzky, ve snaze dosáhnout prostorového vnímání
pomyslného interiéru, použil trojúběžníkovou perspektivu. Je nutné ovšem poznamenat,
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že ne zcela přesné sbíhání linií k horizontu dosáhlo kýženého uměleckého účinku.
Zásadní chyba je ve stanovení úběžníku, který tvoří vrchol kopule namalovaného
interiéru. Takto se stává perspektiva deformovaným a nelogickým útvarem. Na této
práci je vidět, že malíř pracoval spíše pocitovým vnímáním a ne přesnou analýzou tvarů
a pravidel lineární perspektivy. Nedostatečné zpracování správné perspektivy je
umocněno snahou umělce zachytit na malbě celý vnitřní prostor pomyslné části chrámu
(od přízemního parteru, po tambur a kopuli), ale tím pouze dosáhl nepřirozeného
ztvárnění celého prostoru interiéru. V každém případě Oderlitzký byl při malbě fresek
limitován vlastním

nedostatečným

malířským

vzděláním,

které

se projevilo

neschopností řešení kompozice kvadraturní malby, aby správným perspektivním
pojetím dosáhl iluzivního účinku a dojmu rozměrnějšího prostoru, než jaký ve
skutečnosti je. S tímto handicapem se setkáváme téměř u všech nástěnných maleb, které
Oderlitzký vytvořil. Musím poznamenat, že kvadraturní (iluzionistické) řešení
kompozice nástěnné malby v ploše klenby či stropu je v 18. století standardním
principem malířského zpracování uvedených ploch. Architektonické prvky jsou
doplněny drapérií na hlavicích dvou dvojic sloupů, které jsou situovány v popředí a
sahají až ke kopuli. Tyto sloupy, s hladkým dříkem, mají ve spodní části definovány
podstavce a patku, tvořenou dvěma oblouny a jedním výžlabkem.
Přízemní část chrámového interiéru od ostatních nadstavbových částí je
oddělena velmi masivní a bohatě profilovanou barokní římsou. Tuto římsu podpírá šest
sloupů s hladkým dříkem, které jsou zakončeny obdobou římské kompozitivní hlavice.
Hlavní vchod do interiéru pomyslného chrámu tvoří vysoký vstup, opatřený
jednoduchou šambránou. Nad vstupem do chrámu je namalovaná, ornamentálně bohatá
supraporta.
Celá freska je obklopena velmi bohatou ornamentální výzdobou, která plní
funkci vyplnění prázdných ploch daného prostoru. Freska je v nápadném kontrastu
s ostatními nástěnnými malbami a to pojetím kresebných prvků kompozice. Nesprávné
pochopení lineární perspektivy na této nástěnné malbě je příčinou nesprávného usazení
figurálních motivů do tohoto prostoru. Nejvíc je to vidět na sedící ženě vlevo, jejíž
ukotvení do kompozice spíš navozuje vnímání vznášejícího se člověka.
Celé rozvržení kompozice je spíš vnímáno jako trojúhelník, jehož vrchol je
umístěn na úběžníku v kopuli chrámového interiéru. Pokud si uvědomíme, že není
prokázáno, že by Oderlitzky byl školen v malířství, nemůžeme se divit, že takto složitý
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pohled dokonale nezvládl a že si sám stanovil úkol přesahující jeho malířské možnosti.
Za zmínku stojí i fakt, že freska má až přespříliš zdůrazněnou lineární kresbu, čímž toto
dynamické působení staví na vedlejší kolej další obsahové části kompozice a působí
v celém kontextu nástěnné malby velmi rušivě.
Motiv fresky je tvořen třemi základními prvky. První je sám světec, který stojí
na vyvýšené pozlacené kazatelně s bohatým dekorem, oblečený do kněžského roucha,
s gestem zvednuté pravé ruky a vztyčeným ukazováčkem, charakterizující kázajícího
kněze. Malířské zpracování tohoto detailu díky špatně určené perspektivě tvoří
nelogický cizorodý prvek v charakteru pomyslného chrámového interiéru. Samotná
postava sv. Jana Nepomuckého působí plošným vnímáním, zejména portrétní část.
Ve spodní části jsou dvě skupinky lidí, naslouchající kázání. Tyto dvě skupinky
dominantně tvoří vrcholy základny pomyslného trojúhelníku. Nalevo je nejpočetnější
dav lidí, převážně žen, které přicházejí do kostela. Malíř se snažil zachytit velmi
početný zástup lidí, který je znatelný průhledem vchodu do sakrálního prostoru. Za
přicházejícím zástupem žen, zcela vlevo, je namalován mezi sloupy jediný muž v davu,
jehož oblečení charakterizuje řeholníka. Jedna z žen v davu má napřaženou ruku se
zvednutým ukazováčkem a svým pohledem a gestem ruky upozorňuje na ženu, která je
namalována na motivu, zcela vpravo. Tato žena je oděna do dlouhých šatů a přes
ramena má přehozenou drapérii. Její výraz v pohledu, který směřuje mimo rámec scény,
naznačuje jakousi extázi a soustředěnost nad slovy kazatele. V pravé ruce drží u prsou
svitek. Žena se svitkem je namalována osamoceně bez myšlenkového propojení
s ostatními postavami scény. Vyjadřuje tak symbolický charakter, čímž se tedy můžeme
domnívat, že se jedná o alegorický symbol Vltavy. Pod kazatelnou sedí na podlaze
kostela matka s malým dítětem, které má na kolenou a vedle ní sedí mladé děvče. Tyto
postavy jsou situovány zády k divákovi a pozorně sledují kazatelnu. Výrazy všech
zúčastněných jinak vykazují pozornost slovům, které říká sv. Jan Nepomucký.
Zvětšenou projekcí snímku tohoto motivu můžeme zjistit, že malíř při
zpracování draperie sice zůstal věrný charakteristice její rozevlátosti, ovšem sošné
vyjádření nemá ostře lomené záhyby, naopak jsou tyto záhyby pojaty v reálné podobě,
čímž působí jemněji, bez přílišného náznaku dynamiky.
Lze předpokládat, že významnou inspirací pro Ignaze Oderlitzkého při
kompozičním řešení námětu fresky Kázání sv. Jana Nepomuckého mohly být i soudobé
rytiny, například kniha Bohuslava Balbína, „Vita S. Joannis Nepomuceni sigilli
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sacramentalis protomartyrus“ (Životopis sv. Jana Nepomuckého) s 31 ilustračními
rytinami od Johanna Andrease Pfeffela, vydaná v roce 1730.433 Některé detaily na
fresce se shodují s detaily jedné grafické ilustrace (mědirytiny) ve výše uvedené knize,
s motivem kázání sv. Jana Nepomuckého [117]. Ignaz Oderlitzký nekopíroval přesně
tyto detaily, ale vytvořil na fresce jejich parafráze. Ve shodě tak namaloval obdobně
definovanou postavu sv. Jana Nepomuckého na kazatelně, ženu s dítětem v náručí a
sedícím dítětem po jejím boku. Inspiraci také čerpal u kompozičního řešení zástupu lidí
přicházejících do kostela.
Srovnání některých detailů Kázání sv. Jana Nepomuckého od Johanna Andrease
Pfeffela a od Ignaze Oderlitzkého:
JOHANN A. PFEFFEL

IGNAZ ODERLITZKY

Detail sv. Jan Nepomucký na kazatelně

Detail ženy s dětmi

433

Bohuslav BALBIN, Vita S. Joanis Nepomuceni sigilli sacramentalis protomartyrus, 1730.
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Detail zástupu přicházejících lidí

Všechny výjevy a volné plochy v kapli sv. Jana Nepomuckého jsou orámovány
bohatě tvarovanými malovanými rámy a dekorem, které svým iluzionistickým
působením vytváří zrcadla a velmi bohatou ornamentální dekorací, která vychází z
typického rokokového motivu rokaje a mušle, vyplňující každou volnou plochu v kapli
[26]. Není prokázáno, zda na výmalbě pracoval Oderlitzky sám nebo měl nějaké
spolupracovníky či pomocníky. Pokud ovšem srovnáme tyto tři fresky, nemůžeme se
zbavit dojmu, že práci vytvořilo několik rukou, protože není zcela zajištěno jednotné
malířské podání, které je zcela evidentní ve srovnání námětu Kázání sv. Jana
Nepomuckého s dalšími dvěma náměty ve stejnojmenné kapli klášterního kostela.
Úvaha o možnosti spolupráce jiných umělců může být podpořena skutečností, že
výmalba kaple spadá do stejného období, kdy Oderlitzky zpracovával rozsáhlé
výmalby dalších dvou šumperských kostelů, a to děkanský kostel sv. Jana Křtitele a
filiální kostel sv. Barbory. Nic méně, pokud se přece jenom podílel i někdo jiný na
freskové výzdobě, pak zcela pod autorským vyjadřovacím jazykem Ignaze
Oderlitzkého, protože jeho rukopis na nástěnných malbách je evidentně čitelný.
Bohužel,

současný

stav

freskové

výzdoby

kaple,

po

provedených

restaurátorských prací, neumožňuje dokonalejší komparaci s jiným dílem Oderlitzkého.
Musíme brát v úvahu, že původní fresky byly přemalovány a po odstranění této
přemalby mohlo být bezpečně identifikováno pouze kompoziční rozvržení nástěnných
maleb, ostatní části byly zcela zničeny. Z tohoto důvodu musely být při obnově fresek
domalovávány celé plochy. Domnívám se, že mnoho částí restaurované fresky může být
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vyjádřením invenčního přístupu samotného restaurátora, což by mohlo potvrzovat až
přespříliš dominantní a dynamické zpracování ornamentální výzdoby, doplňující celou
freskovou výzdobu v kapli.
Dobrá pastýřka

4.14.4

1755, olejová malba na plátně, 100x140 cm, neznačeno, stav: restaurováno, Magdaléna
Černá, 1989.
Součástí mobiliáře klášterního kostela jsou i dva obrazy uváděny pod názvem
Dobrá pastýřka a Dobrý pastýř [27 a 28]. Obrazy tvoří pandán umístěný v prostoru za
oltářem lodě klášterního kostela. K identifikaci autora výše uvedených obrazů se
vyjádřila Libuše Dědková ve Zprávách památkové péče (1992), kde přímo píše; „Jako
dvě dosud nepublikovaná díla je lze jednoznačně připsat Ignáci Oderlitzkému, malíři
z nedalekého Uničova, který v roce 1755 získal v Šumperku několik větších zakázek při
freskové výzdobě“.434
Námět obrazu Dobrá pastýřka (Pastrix bona) ikonograficky vyplývá z námětu
Panny Marie – Dobré pastýřky pod vlivem šlechtických pastýřských her.435 Zejména
v 17. a 18. století tento námět získává na popularitě, zejména v Německu, jako příklad
můžeme uvést obraz „Dobré pastýřky“ od neznámého dolnobavorského autora,
datovaného 1750, který je v současné době uložen v Německém národním muzeu
v Norimberku nebo obraz „Maria jako dobrá pastýřka“ (18. století), v nástavci oltáře
Panny Marie v kostele cisterciáckého kláštera v Neuzelle.
Jestliže v klášterním kostele tvoří obrazy Dobrá pastýřka a Dobrý pastýř
doplňující protějšky, můžeme takto chápat ikonografickou symboliku obrazu Panny
Marie jako Dobré pastýřky ve smyslu doplňujícího protějšku, který tvoří Kristus. Přesto
se domnívám, že se u motivu Panny Marie jako Dobré pastýřky jedná o poněkud složitý
ikonografický námět, který nemá přímou oporu v Bibli. Starozákonní patriarchové se
vyjadřovali o podobenství Dobrého pastýře, vždy jen ve vztahu k Hospodinovi, nikde se
toto podobenství ve Starém zákoně nevztahuje k žádné jiné postavě (natož ženě), např.;
„Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat.
434
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Viz DĚDKOVÁ (pozn. 30), s. 11.
Viz ROYT (pozn. 78), s. 211.
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Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o
své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty“
(Ez 34,11 – 12).436
V Novém zákoně je symbolika a podobenství Dobrého pastýře vztahována k
postavě Krista, který je zde symbolicky chápán jako opravdový Pastýř lidstva, např.;
„Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce“ (J 10,11).437 Také
v Lukášově evangeliu je symbolika dobrého pastýře vyjádřena v kapitole Podobenství o
ztracené ovci (L 15,1 – 7).438
Ignaz Oderlitzky doplnil tyto obrazy o grafické symboly, monogramy na prsou
postav. Panna Maria má přimalovaný grafický symbol, který tvoří variace jména
„Maria“. Kristův monogram je vyjádřen zkratkou „IHS“ s latinským křížem vsunutým
do písmene „H“. Monogram je zkratkou textu; „Iesus hominum slavator“ (z lat. – Ježíš,
spasitel lidstva). Pokud bychom vzali v úvahu, že námět Dobré pastýřky a Dobrého
pastýře jsou narativní scény, pak doplňující monogramy (symboly) přibližují šumperské
obrazy k devocionálnímu vyjádření scény. 439

Rekonstrukce monogramů z obrazů Dobrá pastýřka (Panna Maria) a Dobrý pastýř (Ježíš Kristus)

Panna Maria na obraze Dobrá pastýřka je oděná do tmavě modré tuniky, přes
kterou má oblečenou červenou halenu. Hlavu má pokrytou kloboukem, za kterým je
svatozář s atributem dvanácti hvězd, který charakterizuje Pannu Marii. Symbolika
hvězd se opírá o novozákonní text; „A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná
sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla
Viz BIBLE (pozn 75), Starý zákon, s. 783.
Ibidem, Nový zákon, s. 101.
438
Ibidem, Nový zákon, s. 79.
439
Rudolf KOCH, Kniha znamení: Výklad 493 tajemných znaků, Olomouc 1997. Kristův monogram
skládající se z prvních tří řeckých písmen jména Ježíš, IHC. Později bylo řecké písmeno „H“ (éta)
interpretováno jako latinské písmeno H. Znamení pak dostalo nový význam: „In hoc signo“ (V tomto
znamení). Rovněž může znamenat: „Jesus hominum salvator“ (Ježíš, Spasitel lidstva). V německé oblasti
bývá rovněž často interpretováno jako „Jesus Heil und Seligmacher“ (Ježíš, Spasitel a Vykupitel).
436
437
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těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina“ (Zj 12,1).440 Na klíně má malého
beránka, kterého přidržuje pravou rukou, což může symbolizovat malého Krista (Agnus
Dei), v pravé ruce drží pastýřskou hůl na konci rozdvojenou.
U nohou vpravo stojí další beránek, který vzhlíží k Panně Marii a může
představovat ikonografický symbol sv. Jana Křtitele, protože společně s dalším
beránkem na klíně Panny Marie tak může symbolizovat motiv Madony s Kristem a sv.
Janem Křtitelem. Tento motiv byl zobrazován už v renesančním malířství. Jako příklad
můžeme uvést obraz „Madona rodu Alba“ od Raffaela Santi, ovšem na tomto obraze
nejsou Kristus a sv. Jan Křtitel namalováni v symbolické poloze, nýbrž jako malé děti.
Nalevo je další malý beránek, který Panně Marii olizuje pravou nohu. K potvrzení
námětu, jako Dobré pastýřky, přispívají další ovce, které jsou součástí pozadí celého
výjevu.
Programová náplň pozadí motivu je u obou obrazů stejná. Tvoří ji hornatá
krajina v dálce, drobný architektonický prvek, stromy nebo vzrostlý keř. V tomto
prostředí jsou dál namalovány skupinky pasoucích se ovcí. Jelikož, motiv stejného
pozadí scény, nacházíme i u obrazu Dobrý pastýř, můžeme učinit závěr, že malíř
nevyužil možnost prostor scény výrazně odlišit. Zdůrazňuji to z důvodu jednotné
charakteristiky umělecké výpovědi, která se manýristicky projevuje i u postav Panny
Marie a Krista.
Atribut beránka se váže také ke světici sv. Anežky, která byla pravděpodobně
umučena v roce 304 v Římě na pohřebišti Via Nomentana, předpokládá se, že byla
velmi mladá (asi 13 let), což potvrzuje názor některých archeologů, vyplývající
z průzkumu údajných ostatků této světice, uložených v Římě.441 Jakub de Voragine se
zmiňuje o významu jejího jména, které vysvětluje tím, že jméno Agnes (Anežka)
vychází ze slova agna, což znamená ovečka nebo je odvozeno od řeckého slova agnos,
která má význam „zbožný“. Další výkladovou variantou může být latinské slovo
agnoscere, což znamená „poznat“ (pravdu).442 Motiv sv. Anežky se objevuje častěji
v západním malířství, než v našem prostředí, jako příklad mohu uvést obraz neznámého
autora (pravděpodobně rakouská škola) „Sv. Anežka v krajině“ [116], který také může
být inspirativním prostředkem pro obraz Dobrá pastýřka v klášterním kostele
v Šumperku.
Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 240.
Viz ATTWATER (pozn. 118), s. 47.
442
Viz VORAGINE (pozn. 114), s. 88.
440
441
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Dobrý pastýř

4.14.5

1755, olejová malba na plátně, 100x140 cm, neznačeno, stav: restaurováno, Magdaléna
Černá, 1989.
Řešení námětu obrazu Dobrý pastýř je zcela shodné s předcházejícím obrazem
Dobrá pastýřka, který tvoří jeho doplňující obraz (pandán). Námět Dobrého pastýře je
velice častým námětem už od dob raně křesťanského umění. Biblickou oporu tohoto
námětu můžeme hledat např. v evangeliu sv. Jana (J 10,1 – 18): „Amen, amen, pravím
vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však
vchází dveřmi je pastýř… pravím vám, já jsem dveře pro ovce… kdo vejde skrze mne
bude zachráněn… tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce“
Další zmínku v Novém zákoně můžeme nalézt v evangeliu sv. Lukáše v „Podobenství o
ztracené ovci“ (L 15,3 – 7).443 Je nutné podotknout, že předobrazem novozákonních
podobenství nacházíme již ve starozákonních Žalmech; „Hospodin je můj pastýř,
nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná
místa u vod“ (Ž 23,1 – 2).444
Na obraze je Kristus namalován v modrém oblečení a zahalen do červeného
pláště. Na hlavě má hnědý klobouk, kolem kterého je symbolicky vyznačena svatozář.
Pohled Krista je upřený vzhůru k nebi. Samotná figura je v sedící poloze před
keřovitým stromem s mírně nakloněným trupem doleva. Na klíně má ovečku. Rámec
hlavní části obrazu je zasazen do krajiny, kde se pasou další ovce. Celý obraz je
v barevné kompozici, která se blíží spíš ryze baroknímu podání, a to v tmavších tónech,
ale i tak obraz působí na diváka harmonicky. Figurální ztvárnění není bez chyb, které se
projevují zejména v malbě nesprávných proporčních vztahů jednotlivých detailů.
Například šířka ramen Krista neodpovídá ve vztahu ke krku a hlavy správně pojatému
poměru. Pravá Kristova ruka je velmi krátká.
Zcela nezvykle, ve srovnání s jinými pracemi Ignáze Oderlitzkého, je na
obraze namalováno pozadí scény. Malíř vyjádřil horizont v principech barokní malby,
kdy klade důraz na zvýraznění objemovosti mraků, doplněné dramatickým barevným
kontrastem, který dosáhl střídáním světlých (červánky na horizontu) a tmavých barev
443
444

Viz BIBLE (pozn. 75), Nový zákon, s. 19 a 101.
Ibidem, Starý zákon, s. 466.
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(těžké bouřlivé mraky), aby tak dosáhl určitého dynamického a disharmonického
vnímání. Domnívám se, že vzhledem k námětu, který má působit na diváka
harmonickým a klidným spiritualismem, je použití zdůrazněného kontrastu na obraze
nelogické. Velmi nedbale působí vyjádření vzrostlého keře, který tvoří pozadí za zády
Krista. Ignáz Oderlitzky pravděpodobně chtěl tmavým kontrastem pozadí zvýraznit
postavu Krista. Ovšem na obraze tato skutečnost na první pohled vytváří dojem neurčité
tmavé plochy.
Obrazy z klášterního kostela v Šumperku mohou být malířskou parafrází obrazů
„Sv. Anežka v Krajině“ a „Kristus jako dobrý pastýř v krajině“ [116] od anonymního
autora (pravděpodobně rakouská škola, první polovina 18. století).445 Práce výš
uvedeného anonymního malíře jsou téměř shodné s kompozičním řešením obrazů
Dobrá pastýřka a Dobrý pastýř, které jsou součástí mobiliáře klášterního kostela
v Šumperku. Pokud srovnáme kompoziční řešení figurálních motivů obou dvojic
obrazů, nacházíme téměř úplnou shodu. Rozdíl mezi jednotlivými autory se projevuje
v definici pozadí, které je námětově řešené stejně, ovšem v detailech rozvržení vegetace
a architektury jsou jinak pojaté. Barevná kompozice neznámého autora je nepatrně
prosvětlenější než obrazy, které jsou připsány Ignáci Podorlickému.
Domnívám se, že závěr o přisouzení autorství obrazů v klášterním kostele
v Šumperku, Ignázi Oderlitzkému, není zcela prokázáno. K původu těchto obrazů
nejsou dosud žádné relevantní informace, které by potvrdily autorství, a nejsou ani
signovány. Jediným vodítkem je rozbor uměleckého zpracování předmětných obrazů.
Pokud porovnáme zmíněné obrazy s jinou malířskou tvorbou Ignáze Oderlitzkého,
nemůžeme si nevšimnout určitého charakteristického rysu zpracování portrétní části,
podle kterého bychom mohli předpokládat, že se může opravdu jednat o Oderlitzkého
práci.
Na druhou stranu obdobný charakter portrétního zpracování malby nalézáme i u
soudobého uničovského malíře Jakuba Zinka, který pro klášterní kostel také namaloval
několik obrazů křížové cesty.446 Svým způsobem také překvapuje jakási jistota
zpracování figurální části obrazů, která není pro Oderlitzkého tvorbu charakteristická.
Jeho figurální práce nemají dostatečné anatomické zpracování, které často vyrovnává
445
446

Christus als Guter Hirt in einer Landschaft, Die heilige Agnes in einer Landschaft [online]
Viz DĚDKOVÁ (pozn. 5), s. 124.
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příliš dynamicky vyjádřenou drapérií. Naproti tomu postavy na výše zmíněných
obrazech můžeme vnímat s určitou střídmou lyričností. Lze předpokládat, že důvodem
jiného pojetí figur je právě dáno inspirací neznámého autora.
Libuše Dědková také dochází k závěru určení autorství porovnáním s jinými
malbami Ignaze Oderlitzkého. Dochází k názoru, že rokokový kolorit, příznačný pro
jeho nástěnnou malbu, neuměl Ignaz Oderlitzký projevit v obrazové tvorbě, kde se
vyjadřoval spíš poklidnou formou. Další prvek Oderlitzkého rukopisu, který
charakterizuje Libuše Dědková, je jeho typické zpracování motivů draperie;
„sochařským zvládáním traktováním draperie“.447 Blíže se k šumperským obrazům
Libuše Dědková nevyjadřuje. Domnívám se, že jednoznačně potvrdit Ignazi
Oderlitzkému autorství, na základě výše uvedených závěrů, je nedostačující.
Co mě přivádí především k závěru, že tyto obrazy nutně nemusí být namalovány
Ignazem Oderlitzkým, je malířské pojetí krajiny a vegetabilních motivů, zejména
objemovost tvarů stromů, které má hmotné a tím pádem dynamické vyznění. Oderlitzky
krajinu, kterou maloval na pozadí svých děl, chápal jako šerosvitný prostor, který
nezpracovával s takovým detailním aspektem, jako je na obou obrazech.
Bližším zkoumáním zpracování krajinných motivů na freskách či obrazech
uvidíme, že Oderlitzky měl s tímto motivem problémy, které dostatečně nezvládal.
Rozhodně nevykazují takovou hloubku prostoru, jakou můžeme vidět u výše
jmenovaných obrazů. Malířské zpracování drapérie na zmíněných obrazech, které sice
nenese prvky sochařského zpracování, charakteristické i pro Ignaze Oderlitzkého, nemá
ostře lomené záhyby, a proto můžeme také z tohoto důvodu předpokládat účast jiného
malíře.
V neposlední řadě, zpracování portrétní části námětu může znamenat
Oderlitzkého práci, zejména charakterem velikých očí. Jenže tento princip můžeme také
sledovat například u Jakuba Zinka, u kterého nalézáme i tvarování nosu, který má ve
vztahu k čelu rovné zpracování, jak je můžeme vidět například na obrazech Křížové
cesty v kostele sv. Marie Magdalény v Horním Městě.
Přikláním se k závěru, že tyto dva obrazy mohl namalovat i jiný malíř z blízkého
okruhu Ignaze Oderlitzkého. Otázkou ovšem zůstává, jaký vliv na skutečného autora,
při malbě těchto obrazů, mohla mít právě tvorba Ignaze Oderlitzkého, protože je možné,
že tento malíř mohl čerpat podněty, invenci a způsob malířského uměleckého přístupu
447

Viz DĚDKOVÁ (pozn. 30), s. 11.
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k malbě, z jeho tvorby. K přesnější identifikaci autora by pomohly i bližší informace o
autoru a historii výše uvedených obrazů „Sv. Anežka v Krajině“ a „Kristus jako dobrý
pastýř v krajině“, které s obrazy klášterního kostela v Šumperku určitě souvisí, protože
mohly tvořit inspirativní zdroj. Musíme ovšem vzít v úvahu i možnost, že právě
šumperské obrazy mohly být naopak inspirativním zdrojem pro obrazy neznámého
autora z rakouského prostředí 18. století.
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5

ZÁVĚR
Dosavadní známá díla uničovského malíře Ignaze Oderlitzkého jsou spojená se

sakrálním prostředím a vyznačují se citlivou výpovědí biblických a křesťanských
legendických příběhů. Jeho dílo je spíš vyprávěním, které má vést věřícího člověka
k rozjímání přivádějící k Bohu.
Nelze prokázat, zda jeho záměrem bylo vědomé navázání na funkci nástěnné
malby, kterou známe již ze středověkého umění (zejména z románského slohu), a to
zpřístupnit křesťanskému lidu, ještě v této době převážně negramotnému, biblické
příběhy formou principu „biblia pauperum“ (bible chudých). Je však nepochybné, že
zejména nástěnná malba, kterou Ignaz Oderlitzky vytvořil v kostelech a kaplích na
severní Moravě, svou mírou zprostředkování biblických a legendických příběhů,
vykazuje znaky jako již zmíněná středověká nástěnná malba.
Zdá se, že kladený zvýšený důraz na přednesení biblického příběhu obrazovým
ztvárněním v jeho tvorbě, byl také podmíněn místy, pro která své práce vytvořil.
Nejednalo se o významná společenská a náboženská centra, ale malá města a vesnice a
lze předpokládat, že v těchto místech mohla být většina obyvatel ještě negramotná, byť
se zcela jistě věnovalo mnohde veliké úsilí o zvýšení gramotnosti.448 Proto obraz či
nástěnná malba nemusely sloužit pouze k podpoře samotné víry (v tomto případě
katolické), ale také mohly plnit funkci jakéhosi „učitele“ náboženství.
Ignaz Oderlitzky svým uměleckým přístupem řešil, ať vědomě či nevědomě,
otázku vnímání obsahové stránky svých obrazů a nástěnných maleb očima prostého
věřícího člověka, který neměl zkušenosti a znalosti vzdělaného teologa nebo kněze.
Dalším pravděpodobným impulsem jeho úsilí mohla být nezměrná aktivita
samotného objednavatele jeho prací a to katolické církve. Ta v rámci protireformace a
velmi aktivní rekatolizace, jež bezpochyby ještě v první polovině 18. století v českých a
moravských zemích hrála významnou úlohu, se nemalou měrou podílela na vývoji
společnosti. Katolická církev intenzivně využívala prostředků výtvarného umění
k prosazení svých cílů, které se projevovaly zvýšenou aktivitou ve stavitelské činnosti,
zejména výstavbou nových kostelů nebo přestavbou či dostavbou stávajících sakrálních
staveb a na to navazující rozmach sochařské a malířské tvorby.
Školský řád, který zaváděl povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let, schválila císařovna Marie
Terezie až v roce 1774.
448
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Co je jisté, svým dílem se Ignaz Oderlitzky stal obratným a příjemným
vypravěčem s nádechem poodhaleného napětí, tak jak to každý dobrý příběh vyžaduje.
Ve svých dílech, hlavně v nástěnné malbě, představil postavy, které se právě pro
křesťanský svět staly významnými symboly, svým vlastním důstojným a hrdým
postojem a svým mučednickým životem, který mohli věřící na obrazech a freskách
vidět, poznat a spolu s nimi prožít v myšlenkách.
Nástěnná malba Ignaze Oderlitzkého, byť se zaměřuje v některých pracích na
dramatické náboženské náměty, ukazuje vlastní stylovou prozářenost a harmonii, ve
svém díle nezapomíná na vyjádření radosti, kterou křesťanská víra pro věřícího přináší.
Dalším jeho osobitým výtvarným projevem je lehká barevnost, rozprostírající světlo
otevírající prostor spiritualitě, které je též nedílnou součástí jeho uměleckého
vyjadřování.
V kontextu vývoje výtvarného umění první poloviny 18. století vykazuje
Oderlitzkého tvorba po formální stránce už prvky rokokového slohu, ovšem obsahovou
částí své tvorby zůstává na principech barokního slohu. Tedy, vlastní malířský projev je
podáván v lehkých pastelových barvách, doplněn i tvarovou ornamentikou, příznačnou
právě pro rokoko, ovšem obsahový (myšlenkový) důraz jeho tvorby byl ovlivňován
doznívající protireformací a s tím spojenou důslednou rekatolizací, příznačnou právě
pro barokní tvorbu. Je nutné poznamenat, že obsahová stránka jeho tvorby není vždy
konzervativně chápána v rámci barokních znaků, jako jsou dynamismus, iracionalismus,
disharmonie, nadsázka a nadpřirozenost, ale propouští do svého uměleckého
vyjadřování harmonické a intimní působení.
V současné době neřešitelným problémem zůstává otázka, kde se Oderlitzky
vzdělával a jak získal povědomí o malířské práci. Pokud se podíváme na jeho tvorbu,
musíme konstatovat, že jeho práce se vyznačují na jedné straně určitým laickým
pojetím, na straně druhé však přistupuje ke své tvorbě s odpovědností uznávaného
malíře. Toto dokazuje už samotný přístup malíře k řešení velmi složitých zakázek (např.
nástěnné malby v kopřivenském kostele, v šumperských kostelech sv. Barbory, sv. Jana
Křtitele nebo v kapli sv. Anny v Horním Městě). Jeho přístup k řešení vytvořených
prací, zejména nástěnným maleb, dokladuje, že vždy promýšlel své vlastní schopnosti,
jak řešit kompozici ve složitém sakrálním prostoru. Pokud to bylo nad jeho malířské
odborné schopnosti, pak dělil tento prostor do menších kompozičních celků, se kterými
bylo již snadnější se vypořádat. K malbě jednotlivých témat obrazové tvorby nebo
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nástěnné tvorby také hojně využíval inspiraci jiných děl, které následně přetvářel a
parafrázoval ve své tvorbě (např. freska Noli me tangere v klášterním kostele v Uničově
nebo freska Umývání nohou učedníkům v témže kostele). Lze tedy předpokládat, že
poznatky získával jako autodidakt studiem prací soudobých malířů, které pak svým
jazykem přetvářel do vlastní tvorby. Dalším dokladem o jeho smyslu pro vážný
umělecký projev, kterým se řadí mezi uznávané umělce své doby, je jeho vnímání
vlastní osobnosti. I když spoustu svých prací nesignoval, zejména postrádáme signatury
u obrazové tvorby, tak u nástěnných maleb, které jsou signovány, se označil jako „malíř
z Uničova“. Např. kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku, kde se v malířově signatuře
uvádí; „1754 Ignaz Oderlitzky, maler von Mährische Neustadt“ (1754, Ignaz
Oderlitzky, malíř z Uničova).
Koneckonců doba, ve které tvořil, byla příznačná tím, že umělci se inspirovali,
zejména v sakrální tvorbě, různými předpisy, které určovaly, jak mají být realizovány
náboženské náměty a kompozice (např. závěry Tridentského koncilu). Pokud vezmeme
v úvahu závěry Tridentského koncilu, který sám o sobě je považován za počátek
protireformace, nemůžeme se divit, že valná část umělců se řídila v zobrazování
náboženských témat v katolickém prostředí jeho závěry. Dekret přijatý koncilem, De
Invocatione, veneratione, Reliquis Sanctorum, sacris imaginibus, stanovil důvody úcty
k obrazům a uměleckým výtvorům s přihlédnutím na tradice, které byly v křesťanství
uplatňovány, a dále určil způsoby vyjadřování úcty těmto uměleckým dílům. Na tento
dekret pak následovně navazovaly jiné spisy, které se zabývaly upřesněním myšlenek
vycházejících ze závěrů z Tridentského koncilu. Nehledě na tuto skutečnost se jistě
umělci této doby také podřizovali přání konkrétních objednavatelů. Toto vše umělci
aplikovali a přizpůsobili úrovni vlastních uměleckých schopností. I když ještě v této
době byli umělci vázáni závěry Tridentského koncilu, ne vždy se podřizovali a ve svých
dílech uplatňovali i volný výklad biblických textů. Také Ignaz Oderlitzky se zcela
nedržel v některých námětech závěrů Tridentského koncilu. Ovšem v jeho případě se
jedná o jednotlivost, například v detailu fresky Povýšení sv. Kříže v kostele sv. Barbory
v Šumperku – motiv omdlévající Panny Marie, který malíř namaloval s výpovědí
zhroucené Panny Marie. Je nutné poznamenat, že volný výklad biblických textů
umožnil až II. vatikánský koncil (Vaticanum II.), který se konal v letech 1962 – 1965.449

449

Viz ČERMÁK (pozn. 1), s. 1122.

222

______________________________________________________________________

V různých odborných publikacích a publikacích turistického charakteru, je
zmínka o Ignazi Oderlitzkém jako o „lidovém umělci“ nebo „zlidovělém umělci“. Toto
označení je nejen zjednodušující, ale možná, že by i sám Oderlitzký nesouhlasil
s takovým označením. Další důvod, proč nemohu souhlasit s definicí „lidového
umělce“, je fakt, že jeho dílo nemůžeme hodnotit jako práci folkloristického charakteru
a už vůbec ne jako naivní dílo, i když jeho nástěnné malby a obrazy vykazují absenci
odborného školení a přípravy. Domnívám se, že i tehdejší umělecké prostředí v regionu
uznávalo Ignaze Oderlitzkého jako svébytného a váženého malíře. Tento závěr opírám
mimo jiné o vlastní domněnku vycházející ze skutečnosti, kterou zmiňuje Bohumír
Indra ve stati Malíři a sochaři v Bruntále od poloviny 17. do poloviny 19. století, kde se
uvádí, že jeho syn Antonín Oderlitzký přijal v roce 1765 měšťanské právo v Olomouci a
usadil se tam jako měšťanský umělecký malíř.450 Proto lze vyjádřit doměnku, že nebýt
osobní autority jeho otce Ignaze, asi by nebylo lehké se v Olomouci stát měšťanským
uměleckým malířem, zvláště proto, že vykonávat živnostenskou činnost v této době,
zcela jistě vyžadovalo příslušnost k nějakému cechu.
V první polovině osmnáctého století se představuje umělecká tvorba na
severozápadní Moravě zprostředkovaná umělci z Vídně, Brna a Olomouce, kteří
dosahovali širšího věhlasu než uničovský malíř. Byli to umělci, kteří bezpochyby prošli
odbornou přípravou, takže jejich díla snesou srovnání s tendencemi a standardy
umělecké tvorby, přinejmenším ve střední Evropě. Ovšem vedle těchto umělců na
území severozápadní Moravy působí i řada místních umělců, kteří dosahují lokální
popularity a významně zasahují do vývoje umění dané oblasti. Jejich tvorba se prosadila
i v nejzapadlejších koutech a jak svou narativností, tak i devocionálním podáním,
posilovala křesťanskou víru.
Kdo byl vlastně Ignaz Oderlitzky? Nemám na mysli otázku, jejíž odpověď má
definovat život člověka první poloviny 18. století. Pokládám si tuto otázku s cílem
učinit závěr, co vedlo uničovského malíře k takovému úsilí, aby po sobě zanechal
vcelku rozsáhlé malířské dílo na střední a severozápadní Moravě. Abych se dokázal
aspoň přiblížit k nějakým závěrům, musím především vzít v úvahu všechny vlivy jeho
života na motivaci umělce.
Domnívám se, že v jeho osobnosti musíme hledat i jiné vlivy než pouze touhu
po uměleckém vyjádření myšlenek ať vlastních, tak i „objednaných“. Je jisté, že
450
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v mnohých závěrech se dostanu na úroveň spekulace, ale bohužel jinak to nejde. A zde
se snad můžeme dopátrat prvního impulsu. Jednoznačně se potvrzuje závěr, že Ignaz
Oderlitzky byl úspěšným podnikatelem s určitou mírou uměleckého nadání, které ho
zařadilo mezi významné regionální umělce 18. století. Už jen skutečnost, že na pracích,
zejména nástěnných malbách rozsáhlého charakteru, pod kterými je Ignaz Oderlitzký
podepsán a které byly vytvořeny ve velmi krátkém časovém úseku, nemohl být
jediným, kdo tyto malby vytvořil. Jedná se například o práce ve třech šumperských
kostelech a kopřivenském kostele, kde jsou nástěnné malby připisovány Iganzi
Oderlitzkému. Tyto práce podle datování měl vytvořit v letech 1753 – 1755, což není
reálně možné, aby tyto fresky vytvořil jediný umělec. Z toho jednoznačně vyplývá, že
Ignaz Oderlitzký zaměstnával řadu dalších malířů. Mezi jeho pomocníky bezpochyby
patřili bratr Jan Oderlitzky a později i jeho syn Jan Nepomuk Oderlitzký a Ignazův syn
Antonín Oderlitzky. Do této řady můžeme zařadit i dalšího uničovského malíře, který je
v odborné literatuře často zmiňován, a to Jakuba Zinka.
Pozoruhodné na jeho ztvárněných kompozicích je přístup k malířské výpovědi,
která se pohybuje na rozhraní profesionální malířské tvorby s prvky autodidaktického
pojetí malby. Nejvíce se to projevuje ve zpracování kresebné části jeho tvorby, a to
hlavně ve figurálních motivech (např. nelogická anatomická stavba figur). Při této práci
nezapře autodidaktický přístup, bez jakéhokoli odborného vedení, v nějakém soudobém
uměleckém ateliéru. Veliký problém Ignazi Oderlitzkému dělalo řešení lineární
perspektivy vlastních kompozic, zejména u nástěnných maleb, tato absence správného
řešení prostoru vytvářela někdy nelogické útvary a rozhodně nezapadala do úrovně
znalostí o výstavbě kompozice dané doby, která zejména v podhledovém vnímání
nástěnné malby uplatňovala řešení kompozice z principu kvadraturní malby. Jeho
přístup k této problematice právě prokazuje jeho laický charakter malířské tvorby.
I když se na některých malbách objevují prvky správného pojetí výše kriticky
uvedených částí jednotlivých námětů, je nasnadě si položit otázku, zda se nepodíleli na
jistých „opravách“ kresebného zpracování autoři přemaleb a restaurátorských zásahů
v pozdější době. Například srovnání fresek v sakristii uničovského klášterního kostela
„Večeře v Emauzích“ a „Noli me tangere“ ukazuje, že některé fresky byly následně
opraveny. Nepředpokládám, že restaurátorské zásahy provedené v druhé polovině 20.
století a počátkem tohoto století jsou příčinou přemaleb, ale že mohly být provedeny už
během 19. století a počátkem dvacátého století. Například nástěnná malba na kopuli
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kaple sv. Anny v hornoměstském kostele, kterou roku 1928 přemaloval Julius Wagner a
tím zcela poškodil a znehodnotil Oderlitzkého dílo, které mohlo být obnoveno až
komplexním restaurátorským zásahem na počátku 21. století.
S tím souvisí skutečnost, že doposud chybí hlubší rozbor tvůrčího přístupu
Oderlitzkého díla. Pokud vezmeme v úvahu, že uničovský malíř bezpochyby
spolupracoval s dalšími malíři, zejména na nástěnných malbách, je dnes těžké definovat
práci, kterou vykonal sám Ignaz Oderlitzký.
V obrazové tvorbě je situace ještě složitější, protože Oderlitzky díla, která jsou
dosud známa, neautorizoval. Dosavadní teoretické práce se více či méně zabývají pouze
prokázáním autorství pomocí historických dat a archiválií (viz např. Libuše Dědková).
V žádném případě se dosud nikdo nezabýval hlubší analýzou malířské tvorby Ignaze
Oderlitzkého pomocí komparativního rozboru jednodlivých prací s tvorbou jeho
současníků a hlavně spolupracovníků. Snad by pomohla postupná komplexní
dokumentace umělecké výzdoby objektů, kde lze předpokládat Oderlitzkého působení.
Klasickým příkladem, kde se projevuje absence důsledné a hlubší dokumentace, je
klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Částečně na tuto problematiku
odpovídá tato rigorózní práce. Ovšem musím poukázat, že je nutné pokračovat v dalším
bádání, a to v rozvrhu jednotlivých lokalit. Tím mám na mysli, že dojít k objektivním
závěrů můžeme jen jednotlivě, dle prokázaného původního umístění díla, v návaznosti
na umělecká díla deponovaná v témže objektu, ovšem vytvořená jinými autory. Tato
rigorózní práce podává komparativní a analytický přehled díla Ignaze Oderlitzkého,
který by se mohl stát základem pro pokračující dokumentaci a bádání, dle výše
uvedených podmínek.
Ideový rozsah dosud známé tvorby Ignaze Oderlitzkého, i přes některé
nedostatky uměleckého zpracování, přináší rozsáhlou ikonografickou galerii, vázanou
na jednotlivé zobrazené světce, jak v devocionálních dílech, tak i v narativních dílech.
Myslím si, že doposud se jeho prací zabývali historikové převážně z pohledu rozboru
stylového, formálního ve vztahu vývojových proudů dané doby, případně se zaměřili na
některou dílčí ikonografickou problematiku. Prostřednictvím této práce jsem se pokusil
analyzovat obsahovou náplň Oderlitzkého tvorby prostředky ikonografické symboliky,
ovšem v širším pohledu, který umožňuje komparaci s křesťanskou literaturou, napsanou
významnými představiteli počínaje církevními Otci. Bohužel při zpracování této práce
jsem postupně nacházel další směry analytického přístupu k hodnocení Oderlitzkého
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tvorby. Dnes je jasné, že nestačí jen srovnávat s ustálenou formou křesťanské
ikonografie, ale je potřebné srovnávat s ucelenými texty, které může představovat např.
hagiografická literatura (literatura o životních osudech a činech světců). Není nutné
dokládat, že i významní a křesťanští představitelé a uznávaní autoři měli na výklad
křesťanských námětů různý názor. Soustředit tedy rozbor výtvarného uměleckého díla
na konkrétní východiska ideového výkladu jednotlivých názorů církevní autoritou
uznaných i neuznaných.
Významným impulzem pro další bádání Oderlitzkého malířské tvorby je
bezpochyby detailní zpracování zdrojů inspirace kompozičního řešení jednotlivých
malířských děl. Srovnání se soudobou tvorbou může přispět k poznání jeho uměleckého
vzdělávání a pravděpodobné určení inspirativních zdrojů jeho tvorby. Z tohoto hlediska
jsou v rigorózní práci uvedeny některé inspirativní zdroje a východiska, které byly zcela
kopisticky přejaty nebo parafrázovány Ignazem Oderlitzkým. Jedná se zatím o malby,
které vznikly parafrází či okopírováním předlohy a které se mi dosud podařilo
identifikovat. Inspiraci jiného zdroje můžeme najít na fresce Kázání sv. Jana
Nepomuckého a obrazech Dobrá pastýřka a Dobrý pastýř v šumperském klášterním
kostele. Dalšími malbami jsou freska Noci me tangere a freska Umývání nohou
učedníků v sakristii klášterního kostela v Uničově, do tohoto místa můžeme zařadit i
obraz, který je v současné době deponován v Muzeu baroka v Uničově, Sv. Jan.
Nepomucký, detail oltářního obrazu Nejsvětější Trojice a detail fresky Křest Krista
v kopřivenském kostele. Do této řady můžeme zařadit i oltářní obraz Sedmibolestná
Panna Marie v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
V rigorózní práci jsou uvedena díla, u kterých se domnívám, že jim nelze
přisoudit autorství Ignazi Oderlitzkému. Jedná se o oltářní obraz Sedmibolestná Panna
Maria z uničovského farního kostela, kde komparací s díly stejného obsahu a stejného
uměleckého projevu a zpracování se přikláním k autorství Heinricha Täubera, který
namaloval námětově stejné obrazy v poutním kostele Panny Marie Sedmibolestné a
Povýšení Svatého kříže na Cvilíně u Krnova.
Dále u obrazů Dobrý pastýř a Dobrá pastýřka z klášterního kostela Zvěstování
Panny Marie v Šumperku nelze též zcela doložit autorství Ignazi Oderlitzkému. I když
zmíněný obraz nese některé detailní prvky, o kterých by se mohlo uvažovat jako o
malířském rukopisu Oderlitzkého, přesto srovnání s jinými jeho díly nedokládají jistotu
shodného a jednotného malířského zpracování. Zde se domnívám, že se spíš může
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jednat o některého jiného malíře z blízkosti Ignaze Oderlitzkého. Potvrdit nebo vyvrátit
zcela autorství vyžaduje další badání a podrobnější komparaci těchto obrazů.
Ignaze Oderlitzkého lze určitě vnímat jako významného malíře své doby, který
se prosadil mezi dalšími soudobými významnými umělci, jejichž práce byly vytvořeny
v oblasti střední a severozápadní Moravy v první polovině 18. století. Přestože svým
uměleckým projevem, který ho mohl stavět do pozice malíře nedokonalého a méně
kvalitního, ve srovnání dobových standardů, dokázal vytvořit dílo, které je veliké svým
rozsahem a podpořilo křesťanské vnímání života dané doby i v odlehlých částech tohoto
kraje. Označit Ignaze Oderlitzkého jako významnou osobnost a inspirativní součást
rozvoje společnosti v první polovině 18. století, je bezpochyby jisté.
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SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOHY

6

[1]

Kopřivná, kostel Nejsvětější Trojice, 1753, pohled od jihozápadu.
Foto: Zdeněk Přikryl

[2]

Ignaz Oderlitzky, Nejsvětější Trojice (detail), pravděpodobně mezi lety 1751
– 1753, olej, plátno, cca 420x230, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné.
Foto: Zdeněk Přikryl

[3]

Ignaz Oderlitzky, Nejsvětější Trojice (kompoziční řešení), pravděpodobně
mezi lety 1751 – 1753, olej, plátno, cca 420x230, kostel Nejsvětější Trojice
v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[4]

Ignaz Oderlitzky, Malba v presbyteriu (koncha), pravděpodobně mezi lety
1751 – 1753, fresco - secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné.
Foto: Zdeněk Přikryl

[5]

Ignaz Oderlitzky, Abrahám hostí tři muže (detail), pravděpodobně mezi lety
1751 – 1753, fresco - secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné.
Foto: Zdeněk Přikryl

[6]

Ignaz Oderlitzky, Hold andělských kůrů (střední výseč nad oltářním
obrazem), pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, kostel
Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[7]

Ignaz Oderlitzky, Hold andělských kůrů (nadokenní výseč I.), pravděpodobně
mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné.
Foto: Zdeněk Přikryl

[8]

Ignaz

Oderlitzky,

Hold

andělských

kůrů

(nadokenní

výseč

II.),

pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, kostel Nejsvětější
Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl
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[9]

Ignaz Oderlitzky, Triumfální oblouk (detail), pravděpodobně mezi lety 1751 –
1753, fresco – secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné.
Foto: Zdeněk Přikryl

[10]

Ignaz

Oderlitzky,

Hold

andělských

kůrů

(nadokenní

výseč

III.),

pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, kostel Nejsvětější
Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl
[11]

Ignaz Oderlitzky, Hold andělských kůrů (nadokenní výseč IV.),
pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, kostel Nejsvětější
Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[12]

Ignaz Oderlitzky, Křest Krista, pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco
– secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[13]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Augustin, pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco
– secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[14]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Jeroným, pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco
– secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[15]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Řehoř, pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco –
secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[16]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Ambrož, pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco
– secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[17]

Nový Malín, kostel Narození Panny Marie, 20. léta 18. století, pohled od
západu. Foto: Martin Vavřík

[18]

Ignaz Oderlitzky, Nanebevzetí Panny Marie, 40. léta 18. století, fresco –
secco, kostel Narození Panny Marie v Novém Malíně. Foto: Zdeněk Přikryl

[19]

Ignaz Oderlitzky, Navštívení Panny Marie, 40. léta 18. století, fresco – secco,
kostel Narození Panny Marie v Novém Malíně. Foto: Zdeněk Přikryl

229

______________________________________________________________________

[20]

Ignaz Oderlitzky, Zasnoubení Panny Marie, 40. léta 18. století, fresco – secco,
kostel Narození Panny Marie v Novém Malíně. Foto: Zdeněk Přikryl

[21]

Šumperk, kostel Zvěstování Panny Marie, 1678, pohled od severovýchodu.
Foto: Ben Skála

[22]

Šumperk, kaple sv. Jana Nepomuckého (kostel Zvěstování Panny Marie),
1678. Foto: Zdeněk Přikryl

[23]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Nepomuckého, 1755, fresco – secco,
kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[24]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Jan Nepomucký na nebesích, 1755, fresco – secco,
kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[25]

Ignaz Oderlitzky, Kázání sv. Jana Nepomuckého, 1755, fresco – secco, kostel
Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[26]

Ignaz Oderlitzky, Příklady ornamentální výzdoby, 1755, fresco – secco, kostel
Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[27]

Ignaz Oderlitzky, Dobrá pastýřka, 1755, olej, plátno, 100x140, kostel
Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[28]

Ignaz Oderlitzky, Dobrý pastýř, 1755, olej, plátno, 100x140, kostel
Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[29]

Šumperk, kostel sv. Jana Křtitele, 17. století, pohled od jihu.
Foto: Zdeněk Přikryl

[30]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele, 1754, fresco - secco, kostel sv.
Jana Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[31]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele (detail I.), 1754, fresco – secco,
kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl
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[32]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele (detail II.), 1754, fresco – secco,
kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[33]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele (detail III.), 1754, fresco – secco,
kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[34]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele (detail IV.), 1754, fresco – secco,
kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[35]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele (detail V.), 1754, fresco – secco,
kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[36]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele (detail VI.), 1754, fresco – secco,
kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[37]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele (detail VII.), 1754, fresco –
secco, kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[38]

Ignaz Oderlitzky, Kázání sv. Jana Křtitele, 1754, fresco – secco, kostel sv.
Jana Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[39]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Matouš, 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[40]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Marek, 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[41]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Lukáš, 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[42]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Jan, 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[43]

Ignaz Oderlitzky, Triumfální oblouk (detail zrcadla), 1754, fresco – secco,
kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl
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[44]

Ignaz Oderlitzky, Celkový pohled do presbyteria, 1754, fresco – secco, kostel
sv. Jana Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[45]

Šumperk, kostel sv. Barbory, 1755, pohled od západu. Foto: Miroslav Ulrych

[46]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory, 1755, fresco – secco, kostel sv.
Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[47]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – sv. Barbora na nebesích),
1755, fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[48]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – anděl nesoucí kalich), 1755,
fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[49]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – motiv se zajatci z války s
Turky), 1755, fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku.
Foto: Zdeněk Přikryl

[50]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – motiv z legendy o rytíři
Chlévci), 1755, fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku.
Foto: Zdeněk Přikryl

[51]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – pohled na Prahu), 1755,
fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[52]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – pohled na Šumperk), 1755,
fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[53]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – děkan Dittrich při morové
epidemii), 1755, fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku.
Foto: Zdeněk Přikryl

[54]

Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – radní Tobias Dresser), 1755,
fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[55]

Ignaz Oderlitzky, Povýšení kříže, 1755, fresco – secco, kostel sv. Barbory
v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl
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[56]

Ignaz Oderlitzky, Povýšení kříže (detail – motiv s omdlévající Pannou Marií),
1755, fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[57]

Ignaz Oderlitzky, Povýšení kříže (detail – motiv připoutání zločince ke kříži),
1755, fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[58]

Ignaz Oderlitzky, Povýšení kříže (detail – motiv muže vkládajícího nářadí do
koše), 1755, fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku.
Foto: Zdeněk Přikryl

[59]

Ignaz Oderlitzky, Povýšení kříže (detail – motiv vojáků hrající kostky), 1755,
fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[60]

Ignaz Oderlitzky, Povýšení kříže (detail – motiv obětování Izáka), 1755,
fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[61]

Ignaz Oderlitzky, Povýšení kříže (detail – motiv Mojžíš a měděný had), 1755,
fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[62]

Ignaz Oderlitzky, výzdoba varhaní kruchty, 1755, fresco – secco, kostel sv.
Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[63]

Ignaz Oderlitzky, Cesta do Emauz, pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735,
fresko – secco, kostel Povýšení sv. Kříže v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[64]

Ignaz Oderlitzky, Večeře v Emauzích, pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735,
fresko – secco, kostel Povýšení sv. Kříže v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[65]

Ignaz Oderlitzky, Noli me tangere, pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735,
fresko – secco, kostel Povýšení sv. Kříže v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[66]

Ignaz Oderlitzky, Nevěřící Tomáš, pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735,
fresko – secco, kostel Povýšení sv. Kříže v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[67]

Ignaz Oderlitzky, Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, pravděpodobně mezi lety
1730 – 1735, fresko – secco, kostel Povýšení sv. Kříže v Uničově.
Foto: Zdeněk Přikryl
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[68]

Ignaz Oderlitzky, Zjevení v Galileji, pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735,
fresko – secco, kostel Povýšení sv. Kříže v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[69]

Ignaz Oderlitzky, Umývání nohou učedníkům, pravděpodobně mezi lety 1730
– 1735, fresko – secco, kostel Povýšení sv. Kříže v Uničově.
Foto: Zdeněk Přikryl

[70]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Jan Nepomucký, 30. léta 18. století, olej, plátno,
231x128, Muzeum baroka v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[71]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Barbora, 30. léta 18. století, olej, plátno, 157x97,
Muzeum baroka v Uničově, Foto: Zdeněk Přikryl

[72]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Tekla, 30. léta 18. století, olej, plátno, 119x83, Muzeum
baroka v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[73]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Barbora a sv. Kateřina, 40. léta 18. století, olej, plátno,
168x116, Muzeum baroka v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[74]

Ignaz Oderlitzky, Nejsvětější Trojice a Zmrtvýchvstání Krista, kolem roku
1748, olej, plátno, 450x230, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
Foto: Zdeněk Přikryl

[75]

Ignaz Oderlitzky, Smrt sv. Josefa, kolem roku 1748, olej, plátno, 250x200,
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[76]

Ignaz Oderlitzky, Uctívání monstrance, kolem roku 1748, olej, plátno,
300x160, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[77]

Ignaz Oderlitzky, Uctívání kalicha, kolem roku 1748, olej, plátno, 167x94,
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[78]

Ignaz Oderlitzky, Navštívení Panny Marie, kolem roku 1748, olej, plátno,
120x70, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[79]

Ignaz Oderlitzky, Sedmibolestná Panna Maria, kolem roku 1748, olej, plátno,
167x94, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl
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[80]

Ignaz Oderlitzky, Veroničina rouška, kolem roku 1748, olej, plátno, 120x80,
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[81]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Máří Magdaléna, 40. léta 18. století, olej, plátno,
257x227, kostel sv. Jiljí v Úsově. Foto: Zdeněk Přikryl

[82]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Petr, 30. léta 18. století, olej, plátno, 257x227, kostel sv.
Jiljí v Úsově. Foto: Zdeněk Přikryl

[83]

Ignaz Oderlitzky, Stětí sv. Barbory, 1755, olej, plátno, cca 300x180, kostel
Rozeslání Apoštolů v Písařově. Foto: Zdeněk Přikryl

[84]

Josef Keil, Stětí sv. Barbory, kolem roku 1797, olej, plátno, 305x182,
Vlastivědné muzeum v Šumperku. Foto: VM Šumperk

[85]

Horní Město, kostel sv. Máří Magdalény, 1611 – 1612, pohled od jihu.
Foto: Zdeněk Přikryl

[86]

Signatury Ignaze Oderlitzkého a Julia Wagnera, 1746 a 1928, kostel sv. Máří
Magdalény v Horním Městě. Foto: Romana Balcarová, Yvona Ďuranová

[87]

Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra, 1746, fresko - secco, kostel sv. Máří
Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl

[88]

Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – Nejsvětější Trojice), 1746, fresko secco, kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl

[89]

Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv andělů nesoucí kříž), 1746,
fresko - secco, kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě.
Foto: Zdeněk Přikryl

[90]

Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv anděla se stuhou), 1746,
fresko - secco, kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě.
Foto: Zdeněk Přikryl

[91]

Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv ženy s andělem), 1746, fresko
- secco, kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl
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[92]

Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv sv. Petra a sv. Pavla), 1746,
fresko - secco, kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě.
Foto: Zdeněk Přikryl

[93]

Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv dvou žen), 1746, fresko secco, kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl

[94]

Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv anděla se stuhou), 1746,
fresko - secco, kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě.
Foto: Zdeněk Přikryl

[95]

Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv apoštolů sv. Jakuba Většího,
sv. Šimona Kananejského, sv. Judy Tadeáše), 1746, fresko - secco, kostel sv.
Máří Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl

[96]

Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv Panny Marie), 1746, fresko secco, kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl

[97]

Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv sv. Jana Křtitele, sv. Jana
Evangelisty, sv. Josefa), 1746, fresko - secco, kostel sv. Máří Magdalény
v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl

[98]

Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv sv. Anny, sv. Jáchyma), 1746,
fresko - secco, kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě.
Foto: Zdeněk Přikryl

[99]

Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv Árona a anděla s kadidelnicí),
1746, fresko - secco, kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě.
Foto: Zdeněk Přikryl

[100]

Jeseník nad Odrou, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 1752, pohled od
jihovýchodu. Foto: Farnost Jeseník nad Odrou

[101]

Ignaz Oderlitzky, Nanebevzetí Panny Marie, 1748, fresko - secco, kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou. Foto: Zdeněk Přikryl
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[102]

Trhavice u Norberčan, Kaple Narození Panny Marie, 1752, pohled od
severozápadu. Foto: Petr Andrle

[103]

Ignaz Oderlitzky, Hold andělských kůrů z kaple Narození Panny Marie
v Trhavicích u Norberčan, 1752, fresco – secco, kostel Panny Marie Sněžné
v Olomouci. Foto: Zdeněk Přikryl

[104]

Ignaz Oderlitzky, Hold andělských kůrů z kaple Narození Panny Marie
v Trhavicích u Norberčan, 1752, fresco – secco, obřadní síň Magistrátu
v Olomouci, Foto: Zdeněk Přikryl

[105]

Hynčice nad Moravou, kaple Navštívení Panny Marie, 1754, pohled od
západu. Foto: Zdeněk Přikryl

[106]

Ignaz Oderlitzky, Navštívení Panny Marie, 40. léta 18. století, olej, plátno,
150x90, kaple Navštívení Panny Marie v Hynčici nad Moravou.
Foto: Zdeněk Přikryl

[107]

Ignaz Oderlitzky, Sv. Juda Tadeáš a sv. Šimon Kananejský, 40. léta 18.
století, olej, plátno, 40x65, kaple Navštívení Panny Marie v Hynčici nad
Moravou. Foto: Zdeněk Přikryl

[108]

Peter Paul Rubens, Kristus na kříži mezi dvěma zloději + detail s Pannou
Marií, 1620, olej, plátno, 429x311, Royal Museum of Fine Arts, Antwerp.
Foto: Royal Museum of Fine Arts, Antwerp

[109]

Boetius Bolswert, Iesus Crucificsus, 1631, rytina, rozměr nezjištěn, Royal
Museum of Fine Arts, Antwerp. Foto: Royal Museum of Fine Arts, Antwerp

[110]

Heinrich Täuber, Sedmibolestná Panna Maria, 1690, olej, plátno, rozměr
nezjištěn, Galerie výtvarného umění v Ostravě. Foto: Milan Togner

[111]

Federico Baroccio, Noli me tangere (zrcadlově horizontálně obrácený), asi
1590, olej, plátno, rozměr: 134x92, majitel nezjištěn. Foto: autor nezjištěn
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[112]

Luca Ciamberlano, Noli me tangere (zrcadlově horizontálně obrácený), 1609,
rytina, rozměr: 40,1x27,1, Museu Nacional de Belas Artes.
Foto: Acervo de Obras de Arte Europeia em Coleções Brasileiras

[113]

Johann Michael Rottmayr, Nejsvětější Trojice, okolo 1720, olej na plátně,
rozměr: nezjištěn, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích.
Foto: autor nezjištěn

[114]

Anonym (italský malíř), Umývání nohou učedníkům, asi počátek 18. století,
technika: nezjištěna, rozměr: nezjištěn, Nagel Auktionen.
Foto: Nagel Auktionen

[115]

Nicolas Bertin, Kristus umývá nohy učedníkům, 1720/1730, olej na plátně,
rozměr: 49,5x72,1, Worcester Art Museum. Foto: Worcester Art Museum

[116]

Rakouská škola, Kristus jako dobrý pastýř v krajině a Svatá Anežka v krajině,
první polovina 18. století, olej na plátně, rozměr: nezjištěn, umístění:
nezjištěno. Foto: autor nezjištěn

[117]

Johann Andreas Pfeffel, Kázání sv. Jana Nepomuckého, 1730, mědirytina,
rozměr: nezjištěn. Foto: autor nezjištěn
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7

OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

[1] Kopřivná, kostel Nejsvětější Trojice, 1753, pohled od jihozápadu. Foto: Zdeněk Přikryl

[2] Ignaz Oderlitzky, Nejsvětější Trojice (detail), pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, olej, plátno, cca
420x230, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl
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[3] Ignaz Oderlitzky, Nejsvětější Trojice (kompoziční řešení), pravděpodoboně mezi lety 1751 – 1753,
olej, plátno, cca 420x230, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[4] Ignaz Oderlitzky, Malba v presbyteriu (koncha), pravděpodoboně mezi lety 1751 – 1753, fresco secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl
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[5] Ignaz Oderlitzky, Abrahám hostí tři muže (detail), pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[6] Ignaz Oderlitzky, Hold andělských kůrů (střední výseč nad oltářním obrazem), pravděpodobně mezi
lety 1751 – 1753, fresco – secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl
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[7] Ignaz Oderlitzky, Hold andělských kůrů (nadokenní výseč I.), pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753,
fresco – secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[8] Ignaz Oderlitzky, Hold andělských kůrů (nadokenní výseč II.), pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753,
fresco – secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[9] Ignaz Oderlitzky, Triumfální oblouk (detail), pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco,
kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl
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[10] Ignaz Oderlitzky, Hold andělských kůrů (nadokenní výseč III.), pravděpodobně mezi lety 1751 –
1753, fresco – secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[11] Ignaz Oderlitzky, Hold andělských kůrů (nadokenní výseč IV.), pravděpodobně mezi lety 1751 –
1753, fresco – secco, kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl
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[12] Ignaz Oderlitzky, Křest Krista, pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, kostel
Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[13] Ignaz Oderlitzky, Sv. Augustin, pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, kostel
Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl
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[14] Ignaz Oderlitzky, Sv. Jeroným, pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, kostel
Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[15] Ignaz Oderlitzky, Sv. Řehoř, pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresce – secco, kostel
Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl
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[16] Ignaz Oderlitzky, Sv. Ambrož, pravděpodobně mezi lety 1751 – 1753, fresco – secco, kostel
Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Foto: Zdeněk Přikryl

[17] Nový Malín, kostel Narození Panny Marie, 20. léta 18. století, pohled od západu.
Foto: Martin Vavřík
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[18] Ignaz Oderlitzky, Nanebevzetí Panny Marie, 40. léta 18. století, fresco – secco, kostel Narození
Panny Marie v Novém Malíně. Foto: Zdeněk Přikryl

[19] Ignaz Oderlitzky, Navštívení Panny Marie, 40. léta 18. století, fresco – secco, kostel Narození Panny
Marie v Novém Malíně. Foto: Zdeněk Přikryl
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[20] Ignaz Oderlitzky, Zasnoubení Panny Marie, 40. léta 18. století, fresco – secco, kostel Narození
Panny Marie v Novém Malíně. Foto: Zdeněk Přikryl

[21] Šumperk, kostel Zvěstování Panny Marie, 1678, pohled od severovýchodu. Foto: Ben Skála
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[22] Šumperk, kaple sv. Jana Nepomuckého (kostel Zvěstování Panny Marie), 1678. Foto: Zdeněk Přikryl

[23] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Nepomuckého, 1755, fresco – secco, kostel Zvěstování Panny
Marie v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

249

______________________________________________________________________

[24] Ignaz Oderlitzky, Sv. Jan Nepomucký na nebesích, 1755, fresco – secco, kostel Zvěstování Panny
Marie v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[25] Ignaz Oderlitzky, Kázání sv. Jana Nepomuckého, 1755, fresco – secco, kostel Zvěstování Panny
Marie v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

250

______________________________________________________________________

[26] Ignaz Oderlitzky, Příklady ornamentální výzdoby, 1755, fresco – secco, kostel Zvěstování Panny
Marie v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[27] Ignaz Oderlitzky, Dobrá pastýřka, 1755, olej, plátno, 100x140, kostel Zvěstování Panny Marie v
Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl
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[28] Ignaz Oderlitzky, Dobrý pastýř, 1755, olej, plátno, 100x140, kostel Zvěstování Panny Marie v
Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[29] Šumperk, kostel sv. Jana Křtitele, 17. století, pohled od jihu. Foto: Zdeněk Přikryl
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[30] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele, 1754, fresco - secco, kostel sv. Jana Křtitele v
Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[31] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele
(detail I.), 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana
Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[32] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele
(detail II.), 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana
Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl
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[33] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele (detail III.), 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana
Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[34] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele (detail IV.), 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana
Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl
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[35] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele (detail V.), 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[36] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele (detail VI.), 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana
Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl
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[37] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Jana Křtitele (detail VII.), 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana
Křtitele v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[38] Ignaz Oderlitzky, Kázání sv. Jana Křtitele, 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku.
Foto: Zdeněk Přikryl
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[39] Ignaz Oderlitzky, Sv. Matouš, 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku.
Foto: Zdeněk Přikryl

[40] Ignaz Oderlitzky, Sv. Marek, 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku.
Foto: Zdeněk Přikryl
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[41] Ignaz Oderlitzky, Sv. Lukáš, 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku.
Foto: Zdeněk Přikryl

[42] Ignaz Oderlitzky, Sv. Jan, 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku.
Foto: Zdeněk Přikryl

258

______________________________________________________________________

[43] Ignaz Oderlitzky, Triumfální oblouk (detail zrcadla), 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[44] Ignaz Oderlitzky, Celkový pohled do presbyteria, 1754, fresco – secco, kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[45] Šumperk, kostel sv. Barbory, 1755, pohled od západu. Foto: Miroslav Ulrych
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[46] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory, 1755, fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku.
Foto: Zdeněk Přikryl

[47] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – sv. Barbora na nebesích), 1755, fresco – secco,
kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl
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[48] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – Anděl nesoucí kalich), 1755, fresco – secco, kostel
sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[49] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – motiv se zajatci z války s Turky), 1755, fresco –
secco, kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl
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[50] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – motiv z legendy o rytíři Chlévci), 1755, fresco –
secco, kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[51] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – pohled na Prahu), 1755, fresco – secco, kostel
sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl
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[52] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – pohled na Šumperk), 1755, fresco – secco, kostel
sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[53] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – děkan Dittrich při morové epidemii), 1755, fresco –
secco, kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl
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[54] Ignaz Oderlitzky, Apoteóza sv. Barbory (detail – radní Tobias Dresser), 1755, fresco – secco, kostel
sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[55] Ignaz Oderlitzky, Povýšení kříže, 1755, fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku.
Foto: Zdeněk Přikryl
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[56] Ignaz Oderlitzky, Povýšení kříže (detail – motiv s omdlévající Pannou Marií), 1755, fresco – secco,
kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[57] Ignaz Oderlitzky, Povýšení kříže (detail – motiv připoutání zločince ke kříži), 1755, fresco – secco,
kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl
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[58] Ignaz Oderlitzky, Povýšení kříže (detail – motiv muže vkládajícího nářadí do koše), 1755, fresco –
secco, kostel sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[59] Ignaz Oderlitzky, Povýšení kříže (detail – motiv vojáků hrající kostky), 1755, fresco – secco, kostel
sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl
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[60] Ignaz Oderlitzky, Povýšení kříže (detail – motiv obětování Izáka), 1755, fresco – secco, kostel
sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[61] Ignaz Oderlitzky, Povýšení kříže (detail – motiv Mojžíš a měděný had), 1755, fresco – secco, kostel
sv. Barbory v Šumperku. Foto: Zdeněk Přikryl

[62] Ignaz Oderlitzky, výzdoba varhaní kruchty, 1755, fresco – secco, kostel sv. Barbory v Šumperku.
Foto: Zdeněk Přikryl
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[63] Ignaz Oderlitzky, Cesta do Emauz, pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735, fresko – secco, kostel
Povýšení sv. Kříže v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[64] Ignaz Oderlitzky, Večeře v Emauzích, pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735, fresko – secco, kostel
Povýšení sv. Kříže v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl
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[65] Ignaz Oderlitzky, Noli me tangere, pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735, fresko – secco, kostel
Povýšení sv. Kříže v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[66] Ignaz Oderlitzky, Nevěřící Tomáš, pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735, fresko – secco, kostel
Povýšení sv. Kříže v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl
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[67] Ignaz Oderlitzky, Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735, fresko –
secco, kostel Povýšení sv. Kříže v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[68] Ignaz Oderlitzky, Zjevení v Galileji, pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735, fresko – secco, kostel
Povýšení sv. Kříže v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl
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[69] Ignaz Oderlitzky, Umývání nohou učedníkům, pravděpodobně mezi lety 1730 – 1735, fresko –
secco, kostel Povýšení sv. Kříže v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[70] Ignaz Oderlitzky, Sv. Jan Nepomucký,
30. léta 18. století, olej, plátno, 231x128,
Muzeum baroka v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[71] Ignaz Oderlitzky, Sv. Barbora,
30. léta 18. století, olej, plátno, 157x97, Muzeum
baroka v Uničově, Foto: Zdeněk Přikryl
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[72] Ignaz Oderlitzky, Sv. Tekla,
30. léta 18. století, olej, plátno, 119x83, Muzeum
baroka v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[73] Ignaz Oderlitzky, Sv. Barbora a sv. Kateřina,
30. léta 18. století, olej, plátno, 168x116, Muzeum
baroka v Uničově, Foto: Zdeněk Přikryl

[74] Ignaz Oderlitzky, Nejsvětější Trojice a
Zmrtvýchvstání Krista, kolem roku 1748,
olej, plátno, kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[75] Ignaz Oderlitzky, Smrt sv. Josefa,
kolem roku 1748, olej, plátno, 250x200, kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
Foto: Zdeněk Přikryl
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[76] Ignaz Oderlitzky, Uctívání monstrance,
kolem roku 1748, olej, plátno, 300x160, kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
Foto: Zdeněk Přikryl

[77] Ignaz Oderlitzky, Uctívání kalicha,
kolem roku 1748, olej, plátno, 167x94, kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
Foto: Zdeněk Přikryl

[78] Ignaz Oderlitzky, Navštívení Panny Marie, kolem roku 1748, olej, plátno, 120x70, kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl
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[79] Ignaz Oderlitzky, Sedmibolestná
Panna Maria, kolem roku 1748, olej, plátno,
167x94, kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Uničově. Foto: Zdeněk Přikryl

[80] Ignaz Oderlitzky, Veroničina rouška,
kolem roku 1748, olej, plátno, 120x80, kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
Foto: Zdeněk Přikryl

[81] Ignaz Oderlitzky, Sv. Máří Magdaléna, 40. léta 18. století, olej, plátno, 257x227, kostel sv. Jiljí
v Úsově. Foto: Zdeněk Přikryl
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[82] Ignaz Oderlitzky, Sv. Petr, 1740 – 1749, olej, plátno, 257x227, kostel sv. Jiljí v Úsově.
Foto: Zdeněk Přikryl

[83] Ignaz Oderlitzky, Stětí sv. Barbory,
1755, olej, plátno, cca 300x180, kostel
Rozeslání Apoštolů v Písařově
Foto: Zdeněk Přikryl

[84] Josef Keil, Stětí sv. Barbory
kolem roku 1797, olej, plátno, 305x182,
Vlastivědné muzeum v Šumperku.
Foto: VM Šumperk
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[85] Horní Město, kostel sv. Máří Magdalény, 1611 – 1612, pohled od jihu. Foto: Zdeněk Přikryl

[86] Signatury Ignaze Oderlitzkého a Julia Wagnera, 1746 a 1928, kostel sv. Máří Magdalény v Horním
Městě. Foto: Romana Balcarová, Yvona Ďuranová
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[87] Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra, 1746, fresko - secco, kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě.
Foto: Zdeněk Přikryl

[88] Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – Nejsvětější Trojice), 1746, fresko - secco, kostel sv. Máří
Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl
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[89] Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv andělů nesoucí kříž), 1746, fresko - secco, kostel
sv. Máří Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl

[90] Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv anděla se stuhou), 1746, fresko - secco, kostel
sv. Máří Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl
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[91] Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv ženy s andělem), 1746, fresko - secco, kostel
sv. Máří Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl

[92] Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv sv. Petra a sv. Pavla), 1746, fresko - secco, kostel
sv. Máří Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl
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[93] Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv dvou žen), 1746, fresko - secco, kostel sv. Máří
Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl

[94] Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv anděla se stuhou), 1746, fresko - secco, kostel
sv. Máří Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl
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[95] Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv apoštolů sv. Jakuba Většího, sv. Šimona
Kananejského, sv. Judy Tadeáše), 1746, fresko - secco, kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě.
Foto: Zdeněk Přikryl

[96] Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv Panny Marie), 1746, fresko - secco, kostel sv. Máří
Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl
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[97] Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv sv. Jana Křtitel, sv. Jana Evangelisty, sv. Josefa),
1746, fresko - secco, kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl

[98] Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv sv. Anny, sv. Jáchyma), 1746, fresko - secco, kostel
sv. Máří Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl
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[99] Ignaz Oderlitzky, Nebeská sféra (detail – motiv Árona a anděla s kadidelnicí), 1746, fresko - secco,
kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě. Foto: Zdeněk Přikryl

[100] Jeseník nad Odrou, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 1752, pohled od jihovýchodu.
Foto: Farnost Jeseník nad Odrou
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[101] Ignaz Oderlitzky, Nanebevzetí Panny Marie, 1748, fresko - secco, kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Jeseníku nad Odrou. Foto: Zdeněk Přikryl

[102] Trhavice u Norberčan, Kaple Narození Panny Marie, 1752, pohled od severozápadu.
Foto: Petr Andrle

284

______________________________________________________________________

[103] Ignaz Oderlitzky, Hold andělských kůrů z kaple Narození Panny Marie v Trhavicích
u Norberčan, 1752, fresco – secco, kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci. Foto: Zdeněk Přikryl

[104] Ignaz Oderlitzky, Hold andělských kůrů z kaple Narození Panny Marie v Trhavicích
u Norberčan, 1752, fresco – secco, obřadní síň Magistrátu v Olomouci, Foto: Zdeněk Přikryl
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[105] Hynčice nad Moravou, kaple Navštívení Panny Marie, 1754, pohled od západu.
Foto: Zdeněk Přikryl

.
[106] Ignaz Oderlitzky, Navštívení Panny Marie, 40. léta 18. století, olej, plátno, 150x90, kaple
Navštívení Panny Marie v Hynčici nad Moravou. Foto: Zdeněk Přikryl
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[107] Ignaz Oderlitzky, Sv. Juda Tadeáš a sv. Šimon Kananejský, 40. léta 18. století, olej, plátno, 40x65,
kaple Navštívení Panny Marie v Hynčici nad Moravou. Foto: Zdeněk Přikryl

[108] Peter Paul Rubens, Kristus na kříži mezi dvěma zloději + detail s Pannou Marií, 1620, olej, plátno,
429x311, Royal Museum of Fine Arts, Antwerp. Foto: Royal Museum of Fine Arts, Antwerp
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[109] Boetius Bolswert, Iesus Crucificsus, 1631, rytina, rozměr nezjištěn, Royal Museum of Fine Arts,
Antwerp. Foto: Royal Museum of Fine Arts, Antwerp

[110] Heinrich Täuber, Sedmibolestná Panna Maria, 1690, olej, plátno, rozměr nezjištěn, Galerie
výtvarného umění v Ostravě. Foto: Milan Togner
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