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Tímto prohlašuji, ţe jsem předloţenou práci vypracoval samostatně a pouţil pouze
uvedenou literaturu a prameny.
V Medlovicích 15. června, 2009.
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Poděkování
Mé poděkování patří všem lidem, bez nichţ by bylo zdárné
provedení práce nemyslitelné. Kdyţ opominu řadu přátel, se kterými
byly některé části práce diskutovány, je mou povinností poděkovat
přímým účastníkům, díky jejichţ pomoci vypadá práce tak, jak
vypadá. Jmenovitě děkuji vedoucímu práce Martinu Pavlíčkovi,
Ph.D. za pomoc při výběru tématu a podnětné komentáře. Vedoucí
vyškovského muzea Mgr. Zdeňce Jeřábkové díky za poskytnutí
dostupných

materiálů

uloţených

v muzeu

města

Vyškova.

Milotickému kastelánovi Evţenu Bočkovi děkuji za zpřístupnění
vestibulu milotického zámku. Dík za zprostředkování dokumentace
týkající se svatotrojičního sloupu v Hustopečích patří ředitelce
místního muzea Soně Nezhodové. Část fotodokumentace mohla
vzniknout pouze se svolením ředitele NPÚ v Brně Ph.Dr. Petra
Kroupy, za coţ i jemu děkuji, podobně jako vedoucí informačního
odboru NPÚ v Brně paní Windsor-Topolské.

Zvláštní dík náleţí

mým rodičům a přítelkyni Lence.
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Úvod
Následující text by měl čtenáře seznámit se ţivotem a dílem často
opomíjeného barokního sochaře Jana Christiána Pröbstla. Nejde o
pokus přiřadit autorovi nová díla ani se zde nebudeme snaţit
vyvrátit jeho autorství jemu jiţ dříve přiznaným pracím. Důraz bude
kladen primárně na začlenění Pröbstlových děl do širšího dobového
kontextu v rámci regionů, kde tento sochař zanechal stopu svého
působení. Pröbstl svou prací mnohdy natrvalo pozměnil ráz
konkrétních staveb či náměstí. Proto, i kdyţ nepatří k autorům, kteří
si po celou dobu svého působení udrţovali nejvyšší kvalitu práce,
jistá rehabilitace jeho tvůrčí osobnosti je zde na místě. Přes
sochařovu kvalitativní rozkolísanost je třeba spíše vyzdvihnout
výjimečné počiny, neţ zavrhovat díla, která ničím nevyčnívají nad
průměr doby. Právě nejkvalitnější díla přeci podněcují mladší
generace autorů k následování svých předchůdců. Dovoluji si tvrdit,
ţe i Jan Christián Pröbstl ovlivnil svým dílem uměleckou produkci
vrcholně barokní Moravy.
Jelikoţ sochař nevedl typickou barokní dílnu s mnoţstvím
spolupracovníků, nýbrţ na svých zakázkách pouze kooperoval
s řemeslníky jiné specializace, dá se kvantitativní stránka jeho prací
označit jako bohatá. Počet jeho zachovaných prací není sice ve
srovnání s velkými dílnami souměřitelný, ale za daných okolností
byla jeho produkce rozsáhlá. I kdyţ bylo předchozí bádání o tomto
sochaři důsledné a vedené uznávanými autoritami na poli barokního
sochařství, nelze u některých prací s jistotou tvrdit, do jaké míry a
zda vůbec se na nich Pröbstl podílel. V tomto pojednání tedy budou
zmíněny pouze okrajově.
Větší prostor bude věnován dílům, která jsou podloţena prameny,
nebo se s názorem o Pröbstlově autorství ztotoţňuje většina
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odborníků. V případě těchto děl bude pozornost zaměřena převáţně
na

začlenění

díla

ikonografického

do

konceptu,

regionálních
popřípadě

souvislostí,

objasnění

na

o

pokus

hlubší

ikonologický rozbor s přihlédnutím k osobám objednavatelů.
Závěr se pokusí vymezit moţnosti budoucího bádání.

Poznámka k současnému stavu bádání
Prvotní zájem všech, kdo rozvíjí bádání o barokním umění na území
Moravy, se obrací ke dvěma zásadním dobovým pramenům. Prvním
z nich je rukopis Ondřeje Schweigela: Abhandlung von den
bildenden Künsten in Mähren z roku 1784 a druhým: Skitze einer
Geschichte der bildenden Künste in Mähren erste abteilung od Jana
Petra Cerroniho, který z prvně zmíněného vycházel. Oba rukopisy
existují v novodobě upravených přepisech a byla jim věnována
náleţitá pozornost z řad historiků umění.1 Narozdíl od většiny
významných autorů nenajdeme zde o Janu Christiánu Pröbstlovi
nejmenší zmínky, za coţ vděčí zčásti svému otci. Aféra, v níţ si
sjednocení brněnští sochaři nechali potvrdit numerus clausus, se
dotkla několika skvělých sochařů. Brňané se tak kromě Jana
Thényho či Bohumíra Fritsche málem ochudili i o tvorbu Antonína
Schweigela.2 Otec Ondřeje musel na moţnost práce v Brně čekat
celý rok. Není proto divu, ţe vůči brněnským sochařům, kteří mu
práci ve městě nechtěli umoţnit, zatrpknul. Jeho syn pak při psaní
svého rukopisu tyto autory záměrně vynechal. Byl mezi nimi i
Christiánův otec Jan Kašpar Pröbstl.3 Od té chvíle nalézáme o
sochařské

rodině

Pröbstlů pouze

kusé

informace

zahrnuté

v topografických publikacích. Zřídka se jejich jméno objevuje
v souvislosti se stavbami, na jejíchţ výzdobě se podíleli. Pro
poznání jejich díla bylo tedy nutné důsledné archívní bádání. Prvím,
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kdo se takto počátkem 20. století začal zaobírat Pröbstlovým dílem
na základě průzkumu archiválií, byl Hans Reutter. 4
Významný posun znamenala publikace Cecílie Hálové-Jahodové
o stavebním a uměleckém rozvoji Brna z roku 1947. Zde věnuje
osobnostem Jana Kašpara a Jana Christiána několikastránkovou
pasáţ.
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Obecný zájem o barokní umění a neobjasněné okolnosti

týkající se ţivotů obou tvůrců pak v roce 1973 podnítil vznik
diplomové práce Vandy Sovadinové. Sovadinová prozkoumala řadu
dostupných pramenů a upravila některé starší domněnky. Její
důsledná badatelská činnost tak tvoří základnu, z níţ vycházeli
téměř všechny pozdější syntézy.6 Od doby vzniku její diplomové
práce se bádání příliš neposunulo a jako určitou rehabilitaci
Pröbstlovy osobnosti moţno povaţovat pouze několik kladných vět
zahrnutých v rozsáhlé publikaci kolektivu autorů s názvem Barokní
umění na Moravě a ve Slezsku z roku 1996.7

Novější zmínky o

Janu Christiánovi a jeho otci nalezneme povětšinou v publikacích
encyklopedického rázu.
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Stručné seznámení se životem Jana Christiána Pröbstla
Jelikoţ v sedmdesátých letech obhájila Vanda Sovadinová na
filosofické fakultě v Brně magisterskou práci, která se týkala
převáţně ţivota Jana Christiána Pröbstla a jeho otce Jana Kašpara
Pröbstla,
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připomenu na tomto místě pouze nejdůleţitější data a

události ze ţivota Jana Christiána. Vzhledem k tomu, ţe magisterská
práce Vandy Sovadinové byla zaloţena na důsledném archivním
bádání, byly jí zmíněné informace pouze podrobeny rešerši a aţ na
několik nových poznatků pouţity v tomto textu téměř beze změny.
Jan Christián Pröbstl se narodil do sochařské rodiny zřejmě ještě
před příchodem jeho otce do Brna. Některé publikace zmiňují
konkrétní rok 1677.
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Veškeré informace o jeho dětství jsou

neznámé. První zmínky o jeho osobě obsahují brněnské městské
protokoly z roku 1700.
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Tou dobou byl jiţ sochařským tovaryšem.

Neznáme ţádnou z jeho ranných prací. Ani účast na dílech jeho
otce není podloţena. O tom, ţe byl samostatně činný jiţ v prvním
desetiletí 18. století, svědčí dochovaná ţádost o zřízení vlastní dílny.
Tuto ţádost předloţil městské radě Brna roku 1708. Od té chvíle
uplynulo dalších pět let, neţ se dozvídáme alespoň mlhavě o jeho
pracovní činnosti.

K roku 1713 se váţe zmínka o blíţe

nespecifikovaném díle, za nějţ ţádal vyplacení pěti set zlatých.
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Sochařovu působnost ve městě Vyškově dokládají dokumenty od
roku 1717.
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Za sochařovo první dochované dílo se tak povaţuje

morový sloup z vyškovského náměstí. V části zabývající se
vyškovským morovým sloupem se pokusíme posunout tuto dataci
ještě o dva roky dopředu. Po dokončení této monumentální zakázky
začal Pröbstl pracovat na modelech pro pohřební kapli Ludvíka
Raduit de Souches. Dílo, kterým se Pröbstl nejvýrazněji zapsal do
dějin barokního sochařství, bylo dokončeno kovolijcem Kerckerem
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v roce 1727. Do té doby však Pröbstl pracoval na dalších sochách,
které se zpravidla zachovaly. Po prostudování pramenů označila
Cecílie Hálová-Jahodová za první Pröbstlovo dochované dílo sochu
Ecce Homo, která v současnosti stojí při kostele milosrdných bratří
v Brně. Sochu datovala rokem 1722.
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Za současného stavu

poznání, ji dnes můţeme označit jako první kompletně dokončenou
sochu, kterou umělec obohatil město Brno. Zmínky z roku 1723
dokládají umělcovu činnost

na

skulptuře

sv.

Tadeáše.

O

konkretizaci této skulptury se však vedou polemiky. 14
Další rozsáhlé dílo vytvořil sochař mezi lety 1724 a 1726(?), kdy
se podílel na výzdobě přestavovaného sídla rodu Serényi
v Miloticích u Kyjova. Pro jihomoravskou rezidenci vytvořil
čtveřici boţstev z antické mytologie, která dodnes vévodí atice
zámku. V interiéru se zapsal dekorací dvoupatrového schodiště, na
jehoţ pilíře vytesal čtveřici postaviček putti a pro výplň parapetu
zábradlí
Aeneidou.

realizoval
15

reliéfní

cyklus

inspirovaný

Vergiliovou

V Uměleckých památkách Moravy je Pröbstlovi

připisován portál loretánské kaple při kostele sv. Janů, datován před
1726. S ohledem na dataci určenou v této publikaci a nejasnosti,
z jakých pramenů bylo toto připsání odvozeno, odkazuji pouze ke
zmíněnému slovníku, aniţ bych zastával shodný názor či se jej
pokoušel vyvrátit. 16
Jistá je autorova účast na tvorbě portálu domu pánů z Freynfelsu.
Tento byl realizován roku 1729. Ani tato práce nám však osobnost
Jana Christiána nepřiblíţí, protoţe se nedochovala.
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Počátkem

třicátých let 18. století spolupracoval s autorem přišlým do Brna
z Olomouce. Tím byl Jan Jiří Schauberger. Společně tvořili na
západním průčelí kostela sv. Janů v Brně. Přesný podíl autorů na
jednotlivých sloţkách realizace nebyl jasně vymezen. Ještě, neţ se
Pröbstl rozloučil se sochařskou kariérou, vytvořil monumentální
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statui pro

náměstí v moravských Hustopečích.
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Sloupem

nejsvětější trojice z hustopečského náměstí završil Pröbstl roku
1737 svou sochařskou činnost a dal se na dráhu podnikatele.
S milostivým svolením brněnské městské rady si otevřel kavárnu
s hernou biliáru. Sochařství zanechal z pragmatických důvodů, kvůli
vysokému věku a nedostatku sil. 19 Tento pragmatismus je typický i
pro některá Pröbstlova díla.
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Mariánský morový sloup ve Vyškově
Jak plyne z jiţ dříve vypracovaných prací o díle Jana Christiána,
morový sloup na vyškovském náměstí je jeho první dochovanou
prací, která svědčí o dovednosti tehdy jiţ téměř čtyřicetiletého
mistra. Vše, co bylo doposud napsáno, jest cenné především kvůli
důsledným archivním průzkumům a převáţně čistě historické práci.
Otázky širších kulturně historických souvislostí, v jejichţ víru
Pröbstlovo dílo vznikalo, však dosud zodpovězeny nebyly. Stejně
nenaplněnou doposud zůstává i problematika ikonografických
programů autorových děl, která bezpochyby patří do uţšího okruhu
tzv. vysokého barokního umění.
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Zásluhou předchozího bádání

jsme do značné míry seznámeni s vizuální stránkou morového
sloupu ve Vyškově. K jeho popisu se tedy vyjádřím pouze stručně.
Jde o oblačný sloup korunovaný dvojsochou Panny Marie. Mezi
dvě hlavní části sochy je vklíněna osmicípá hvězda. 21
Samotný oblakový dřík vyrůstá z kubické architektury, na
jejíchţ zvýrazněných nároţích jsou osazeny sochy čtyř světců [1].
Konkrétně: sv. Šebestiána [2], sv. Rocha [3], sv. Karla Boromejského
[4] a sv. Františka Xaverského[5]. Severní a jiţní průčelí jsou dále
zvýrazněna figurami andělů. Samotná architektonická báze sloupu je
řešena jako dutý patrový kubus, který spočívá na nepříliš vysokém
soklu a ve druhé třetině své výšky jej po celém obvodu horizontálně
člení profilovaná římsa. V útrobách architektonické části jsou
plasticky vyvedeny dvě jeskyně. Zde na kamenech spočívají leţící
figury Sv. Rozálie a Sv. Pavlíny. Tyto světice jsou provedeny
v menším měřítku neţ zbytek figur, které jsou přibliţně v ţivotní
velikosti. Nad grottami je vyvedena výzdoba reliéfní, ze které lze
vyčíst na jedné straně tematiku morovou, konkrétně tedy mrtvolu na
márách. Na straně protilehlé spatřujeme krále Davida s harfou,

10

k němuţ přilétá dětská andělská postava, třímající v zahalené pravici
meč a v levici, pro diváka zřetelné, svírá lebku.
Tolik ke stručnému popisu. V následujících řádcích bych rád
věnoval pozornost některým nepovšimnutým nebo přinejmenším
nevysloveným poznatkům, které by při bliţším nazírání na takto
ikonograficky bohatý celek měly být připomenuty.
Ještě před přistoupením k pokusu o odůvodnění výběru soch a
jejich umístění, bude vhodné věnovat zmínku problematice datace
díla. Literatura22 i prameny23 sice o začátku prací na morovém
sloupu shodně zmiňují rok 1717, ale pokud budeme povaţovat statui
za primární pramen a věnujeme chvíli času chronogramům na
architektuře sloupu, několikrát se dobereme data 1715. S prací se
tedy zřejmě započalo těsně po velké morové epidemii z roku 1714.
Epidemie byla jistě impulsem pro zhotovení monumentu, který plnil
v době moru několik funkcí. Slouţil jako orientační bod, v jeho
blízkosti se slouţily mše, kvůli uzavření kostela, figury morových
patronů měly svým příkladem slouţit za vzor vhodného chování atp.
24

Volba patronů vycházela nejspíš z brněnské předlohy. Čtveřice

světců na nároţích kubusu, která nahrazuje dříve uplatňované
postavy andělů, se vţdy specifickým způsobem váţe k morové
tematice. Šípy, jimiţ byl Šebestián proklán, bývají ztotoţňovány
s morovými ranami. Rochus se zotavil z morové nákazy odříkáním
v poustevně.

Karel

Boromejský

byl

velkým

ošetřovatelem

nakaţených v Miláně i jinde a František Xaverský napomáhal
nemocným na východě. Zmíněná fakta jsou dostatečně objasněna a
nebudeme je zde tedy rozebírat.
Mnohem méně pozornosti bývá při popisech morových sloupů
věnováno otázce umístění jednotlivých soch. Při pohledu na mapu
Vyškova zjistíme, ţe sloup je natočený k východu právě tím rohem,
na kterém spočívá socha sv. Františka Xaverského. Přirozená
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zvědavost tedy vede k hledání podobných paralel i u ostatních
světců. Rochus pocházel z Montpelliere, i jeho umístění tedy
odpovídá nastíněné moţnosti o situování světců na sloupu dle
určitého ideového systému. Při této teorii působí potíţ umístění sv.
Šebestiána a sv. Karla Boromejského. Oba pochází z Itálie, těţko
tedy neopodstatněně jednomu přičleníme sever a druhému jih.
Šebestián, klečící u kmene stromu na severní straně, má sice vztah
k pretoriánské

gardě,25 jejíţ

rekruti zpravidla

pocházeli ze

severských států, ale k objasnění ideového rozvrhu, který by byl
zaloţený na podobných úvahách, jde o souvislost značně chatrnou.
Zajímavější a ověřitelnější je pokus o chronologické uspořádání
světců. Podle data glorifikace jsou na vyškovském sloupu seřazeni
proti směru hodinových ručiček. Působivým zpestřením a prvkem
dodávajícím celému dílu na dynamice je uplatnění pokleku všech
čtyř světců. Vliv, který se jiţ dříve dostal z Vídně do Prahy,
můţeme ve Vyškově spatřovat jak v uplatnění pokleku figur, tak
v uţití oblačného sloupu. 26
Zvláštní význam má s přihlédnutím k historii města i volba světic
v grottách. Vyškovský sloup sice následuje brněnský vzor, ale
narozdíl od svého otce vytváří Jan Christián ve Vyškově grotty dvě.
27

Svaté Rozálii tvoří protějšek grotta se sv. Pavlínou. V tomto

případě musel zřejmě sochař respektovat poţadavky vyškovských
měšťanů. Město bylo jiţ od 13. století sídlem olomouckých biskupů.
V době

působení

Karla

kníţete

z Liechtensteina-Kastelkornu

koncem 17. století a následně za jeho nástupců přezdívali městu
“Moravské Versailles“. Občané tak vyjádřili svůj vděk za rozkvět
Vyškova i tím, ţe vymezili druhou z grott patronce a ochránkyni
Olomouce, potaţmo olomouckých biskupů. 28
Dvě andělské postavy, sedící na oblačném dříku s zkříţenýma
nohama [8], jsou reziduem na tradiční výzdobu starších morových
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sloupů,

kde

tito

andělé

zpravidla

drtili

hereze.

Andělé

z vyškovského sloupu jsou opatřeni dvěma atributy. Lebkou, která
symbolizuje světskou marnost a mečem, jeţ anděla označuje za
vykonavatele spravedlnosti.
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Objem celého dříku člení mnoţství postaviček, polopostaviček a
hlav andílků, vynášejících na oblacích prostovlasou Pannu Marii
[6]. Náleţité vysvětlení netradičního ikonografického typu nebylo
dosud publikováno. Maria je zde znázorněna hned dvakrát. Podoba
panny ze strany, kde nacházíme grottu sv. Pavlíny a nad ní sv. Karla
Boromejského se sv. Františkem Xaverským, se ve zcela shodné
zrcadlově převrácené podobě nachází i na straně protilehlé [7]. Mezi
toto zrcadlové zpodobení Kristovy matky je vklíněna kovová
osmicípá hvězda. Připodobnění Panny Marie k hvězdě mořské či
jitřní patří k běţným dobovým zvyklostem, avšak pro zdvojení
Marie konkrétní předlohu neznáme. Zda šlo o theologickou
spekulaci, by mohl osvětlit nález některého z dobových kázání.
Blízkou formulaci se mi však podařilo dohledat pouze ve spíše
beletristickém díle Martina z Kochemu, které patřilo k nejčtenějším
té doby. O moţnostech plurálního vnímání Mariiny postavy se autor
zmiňuje, kdyţ hovoří o panně, „...která má býti královnou nebe a
císařovnou země...“. O něco dál, v modlitbě k Rodičce Boţí,
označuje Marii jako „ opravdové zrcadlo veškeré dokonalosti.“ 30

Náhrobek Ludvíka Raduit de Souches
O významu náhrobku Ludvíka Raduit de Souches svědčí řada
okolností. Jeho současnou podobu můţe spatřit návštěvník kostela
sv. Jakuba v Brně. Tedy jedné z největších dominant v původní
zástavbě, která se v blízkosti náměstí Svobody vypíná jiţ od 13.
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století.

31

Při pohledu na dnešní stavbu tvoří převáţnou část

architektura z počátku 16. století, na jejíţ podobě se podílel i jeden
z proslulých stavebníků té doby Anton Pilgram. Jeho signaturu
v podobě kamenické značky lze dodnes spatřit na některých blocích
kamenů při severní věţi.32 Přestoţe se původní obvodové zdivo
vesměs zachovalo, jednotlivé historické etapy se podepisovaly na
podobě kostela. V době, kdy bylo do interiéru instalováno
Pröbstlovo dílo, byl chrám sv. Jakuba srostlicí vrcholně gotické
architektury s barokními kaplemi. Zřejmě speciálně pro Ludvíkův
náhrobek, prolomil při vstupu jiţní stěnu chrámu brněnský architekt
Mořic Grimm. 33
Takto vznikl nový prostor, který nebyl integrován do původní
zástavby, nýbrţ ji rozšířil a vytvořil tak část vnějšího pláště.
V tomto prostoru byla posléze veškerá výzdoba podřízena
ikonografickému plánu, který měl vytknout ctnosti a zásluhy
Ludvíka Raduita de Souches.
Osudy náhrobku však byly podřízeny osudům celé stavby.
S romantikou, kterou tak intenzivně hledaly duše 19. století, však
očišťování kostela od všeho “přebytečného“, nemělo mnoho
společného. Ve snaze o dosaţení původní podoby kostela, tak
během regotizačních prací, které probíhaly pod vedením Heinricha
Ferstela v letech 1871-1879,34 připravili puristé Brno o několik
barokních kaplí a Ludvíka o původní místo jeho věčného
odpočinku. Nynější podoba jeho náhrobku, nacházející se při
polygonálním závěru, je novodobou koncepcí Bohuslava Fuchse,
který v roce 1964 rozestavil zachované prvky tak,35 ţe výsledné
uspořádání zcela mění původní ideovou náplň díla, které takto nutí
pozorovatele hledat v díle triumfalitu, o níţ v primární koncepci
nebylo usilováno [9].
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Za figuru Ludvíka, klečící na sarkofágu [10], vztyčil Fuchs
betonový blok, v horní partii zakončený římsou. Původní supraporta
s heraldickým štítem v kartuši, jeţ spočívá na výrazném motivu
trofejí, byla druhotně uplatněna ve funkci jakési koruny, která
vrcholí nad hrubým betonovým blokem. Po stranách trofejí sedí na
okraji betonové římsy dvojice putti.
Fuchs dal takto vzniknout zajímavé kombinaci brutalistického
architektonického prvku s barokní prací sochařskou, která je nadto
začleněna do gotického prostředí. Původní stav díla ale sestával
z většího počtu komponent, které byly významově i pohybově
pevně spjaty. Jistou představu o svém pohřebišti měl jiţ zřejmě
samotný Ludvík. V testamentu si výslovně ţádá, aby byl pochován
v kostele sv. Jakuba. 36 Vykonavatelé poslední vůle splnili jeho přání
poté, co slepý a v duševním poblouznění naposledy vydechnul 12.
srpna 1682 na svém panství.37 Na tomto místě je překvapující
časový rozdíl mezi dobou úmrtí a

vznikem funebrálního

monumentu. Jan Christián Pröbstl bývá v souvislosti s náhrobkem
uváděn od roku 1718.38

Údiv často budí i to, ţe v katolickém

kostele vyčlenili tak velký prostor pro zbudování rodinné hrobky
vojenského důstojníka kalvinistického vyznání. Stejně, jako byl
výjimečný osud náhrobku, byl i Ludvík Raduit de Souches
osobností unikátní. K pochopení původní koncepce kaple a toho,
jakou roli v jejím rámci hrál Ludvíkův náhrobek, je nutné uvědomit
si, čím byl osobností vymykající se z běţného dobového průměru.
Raduit de Souches se narodil v La Rochelle 16. srpna 1608.39 Jeho
rodné město bylo v té době baštou protestantů, ke kterým patřili i
členové starobylého rodu de Souches. V neklidných časech, kdy
k La Rochelle dotáhla francouzská královská vojska v čele
s mušketýry kardinála Richelieau, musela Ludvíkova rodina
prchnout do ciziny. Tak se jiţ ve svých dvaceti letech rozhodl pro
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vojenskou kariéru, pro niţ byl ochoten obětovat ţivot. Svou
vojenskou dráhu započal ve sluţbách švédského krále a vojevůdce
Gustava Adolfa.
ctiţádostivosti,

40

Díky svému vrozenému temperamentu a

snoubícími

se

s vidinou slávy a

bohatství,

postupovala Ludvíkova kariéra doslova závratně. Brzy se stává
plukovníkem a v průběhu třicátých let nabývá mnoho zkušeností
v bojích proti císařské unii na německé půdě. Jeho prudký kariérní
růst mohl být i důvodem k nečekanému zvratu. S tím, jak stoupal po
vojenském ţebříčku, rostlo zřejmě i jeho sebevědomí, tak stále
častěji kritizoval své nadřízené pro jejich nerozhodnost při vedení
útoků, aţ ho generál Torsten Stahlhans nechal zavřít do vyšetřovací
vazby. Tímto paradoxně umoţnil Raduitovi vyniknout v postavení,
ve kterém by jej čekal málokdo. Raduit totiţ na konec vyšetřovacího
procesu nečekal. Raději prchnul a přidal se na stranu císařských
katolíků. Bývalý nepřítel, vojevůdce a zároveň olomoucký biskup,
Leopold Vilém preferoval v otázkách boje vojenské zkušenosti a
statečnost před náboţenským vyznáním a nabídnul protestantovi
Raduitovi vysokou hodnost. Roku 1642 tak začal pro Ludvíka
Raduita ţivot na straně katolických vojsk. Nedůvěra ze strany jeho
nových podřízených a ostatních velitelů byla zapříčiněna jednak
jeho vyznáním, stejně tak i jeho prvotními excesy ve sluţbách
císaře.41
Přestoţe Ludvík Raduit během svého poměrně dlouhého ţivota
vyhrál řadu bitev a účastnil se bojů po celé Evropě, svou slávu a
nesmrtelnost si vydobyl jako neúnavný obránce města Brna. Jako
vůdci Brňanů se mu podařilo téměř nemoţné. Díky svým skvělým
vlastnostem, vrozenému organizačnímu talentu, předvídavosti,
odvaze, schopnosti bleskurychle reagovat na danou situaci a
především kvůli nezlomné víře, kterou dokázal šířit mezi ostatními,
dokázal v čele Brna odolat ničivému náporu Švédů. Vojska
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protestantů v té době vedl muţ s aureolou neporazitelnosti Leonard
Torstenson. Dne 4. května 1645 přitáhnul k Brnu s armádou, před
kterou se zaleklo jiţ mnoho měst a raději se vzdala bez boje. 42 Od
toho dne sváděli Brňané líté boje nekonečných sto osm dní. Po
celou tuto dobu neustal Ludvík Raduit mobilizovat všechny vrstvy
obyvatel, burcovat své vojáky k nadlidským výkonům a společně
s rektorem jezuitské koleje P. Martinem Středou dodával občanům
obléhaného města tolik potřebnou víru.

43

Výsledkům statečného

velitele Ludvíka Raduita tehdy přihlíţela celá Evropa. Ani dnešní
čtenář však neunikne úţasu, porovná-li poměr sil na obou bojujících
stranách. Jen Švédové byli v dvacetinásobné převaze, přihlédnemeli k tomu, ţe se k nim posléze přidala vojska Jiřího I. Rákoczyho
s dalšími deseti tisíci vojáky, tak nezbývá uvaţovat nad tím, zda
Brňanům k vítězství dopomohl zázrak, či skutečná genialita jejich
velitele.
Rozhodujícím dnem pro ukončení obléhání bylo úterý 15. srpna.
Torstenson si toto datum nevybral náhodně. Na tento den připadá
svátek Nanebevzetí Panny Marie. Vítězství na straně protestantů by
znamenalo jasný signál, ţe katolíkům nepomůţe ani jejich největší
přímluvkyně. Osud však stál na straně Brňanů, podpořených
několika stovkami císařských dragounů. Město obhájili a dodnes se
tak jejich vítězství připisuje mezi zásluhy Panny Marie a drţí si
mystickou pověst.44
Ludvík Raduit byl za své hrdinství a věrnost povýšen císařem do
stavu svobodných pánů a darem dostal vysoký finanční obnos. Pod
podmínkou konverze ke katolictví mu bylo přislíbeno i hmotné
zajištění formou statků na jiţní Moravě.

45

Od roku 1649 tak

dalších bezmála třicet let oddaně slouţí habsburské monarchii na
všech

frontách

Evropy

jako

katolík.

V souvislosti

s

podobou náhrobku od Jana Christiána Pröbstla povaţuji za
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podstatné zmínit skutečnost, ţe Ludvík Raduit de Souches propadl
ve vysokém věku hluboké zboţnosti a s jeho osobou se pojí stavba
poutního místa v Hlubokých Mašůvkách, které je zasvěceno Matce
Boţí.46
Touto zdánlivou oklikou se dostáváme k původní ikonografické
koncepci pohřební kaple. Časová mezera, která vznikla mezi dobou
smrti slavného velitele a zhotovením jeho náhrobku můţe mít
několik příčin. Velice pravděpodobná je moţnost, ţe Ludvíkova
druhá manţelka Anna Salomena rozená hraběnka z Aspermontu za
svého ţivota nepovaţovala za nutné vynakládat tak vysoké finanční
náklady na tuto záleţitost. Svého o čtyřicet let staršího chotě si jistě
nebrala proto, aby ona zajišťovala jeho. Tuto zodpovědnost na sebe
převzali aţ vnuci první manţelky, ve chvíli kdy uţ i Anna byla
pochována u sv. Jakuba.47
Objednavatelem náhrobku byla tři vnoučata z rodu de Souches.
Po dvou generacích se tedy vyhradily prostředky pro zřízení
důstojného náhrobku, který by připomínal hrdinství a ctnosti
proslulého generála, stejně tak by všem dával na vědomí význam
rodu de Souches.
Představu o původní podobě pohřební kaple si lze vytvořit na
základě popisu Hanse Reuttera.48 Jiţ v kresebných skicách, které
Pröbstl předloţil objednavatelům roku 1718, se rýsuje celková
koncepce. Dominantu tvoří sarkofág s klečící figurou generála, která
svým pohledem směřuje ke kalvárii na protilehlé stěně kaple.
Kalvárie byla omezena na trojici figur. Centrální krucifix s tělem
Krista flankovaly postavy Panny Marie a Jana evangelisty. Postavy,
kterým objednavatelé přisuzovali největší význam, byly zhotoveny
z nákladnějšího materiálu. Klečící figuru polního maršála společně
s korpusem Krista [12] odlil roku 1727 Zikmund Kercker.49 Pro
brněnského kovolijce, vynikajícího převáţně ve zhotovování uţitých
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předmětů, byla zakázka stejně výjimečná jako pro celé dějiny
umění. Není proto divu, ţe vyuţil příleţitosti a zapsal se do dějin
vlastní signaturou umístěnou na polštáři, který slouţí maršálovi jako
podloţka pod levým kolenem.50 Techniku lití bronzu v tak
monumentálním měřítku na našem

území uplatnili sochaři

naposledy na rudolfínském dvoře.51

Volba drahého materiálu

podtrhuje uměleckou kvalitu díla. Neobyčejný technický výkon pak
hovoří o významu celé práce.52

Do jaké míry souvisela volba

materiálu s osobností maršálovou, zůstane zřejmě nezodpovězeno.
Jelikoţ se touto otázkou dosud nikdo nezabýval, jde o pouhou
hypotézu, kterou nejsem schopný podloţit. Zmíním zde tedy spíš
pro zajímavost, ţe Ludvík Raduit si plně uvědomoval potenciál
ukrývající se v kovozpracujícím průmyslu a na svém panství
počátkem sedmdesátých let 17. století zaloţil ţelezárnu. V ní se
mimo výroby kujného ţeleza lily vojenské pumy. 53 Materiál, který
mu za ţivota přinášel vysoký kapitál a ovlivňoval vojenské dění, se
tak po Ludvíkově smrti stal věčným nositelem jeho podoby. Forma,
jakou Jan Christián Pröbstl uplatnil pro zpodobení generálovy
figury, je podobně výjimečná jako výše zmíněné okolnosti. Dle
zachovaných portrétních maleb54 a dobových grafik55 zobrazujících
s minimálními odchylkami Ludvíkovu tvář si snadno ověříme, ţe
Pröbstl řezal model podle soudobých předloh. I kvůli tomu, ţe na
našem území se sochařský portrét uplatňoval dosti zřídka, řadí se tak
Pröbstlova socha k výjimečným pracím tohoto druhu [11].
Pro způsob, jakým sochař komponoval generálovu figuru,
bychom jistě nalezli mnoţství předloh. Předchozí bádání, vytklo
jako nejbliţší z nich, klečící figuru panovníka Leopolda I.
začleněnou do kompozice Pästsaule na Am Graben.56 Strudelova
plastika tohoto významného Habsburka navazuje na tradiční typ,
počátky jeho vývojové řady by bylo moţné hledat jiţ v umění
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gotickém. Vyjádření podřízenosti, úcty, oddanosti a víry, které
v sobě pokleknutí před autoritou jistě nese, lze nalézt v Innsbrucku
ve františkánském kostele Hofkirche, kde v pokleku spočívá figura
Maxmiliána I. z počátku 16. století .

Paralelu s Pästsaule

spatřujeme v podání polštáře, typu oděvu i v zakomponování
plastiky do bohatého ikonografického programu.57 Shodně jako
Maxmilián I. se nechal ve španělském Escorialu roku 1587 zobrazit
jeho vnuk Karel V.. I tento Habsburk klečí na polštáři, z jehoţ rohů
visí spletené třásně. Oděn je stejně jako jeho děd v plátové zbroji,
přes ramena má přehozen znak majestátu královský hermelín.58 Bez
zajímavosti, s přihlédnutím k náhrobku Ludvíka Raduita, není ani
fakt, ţe krom plátového brnění a shodného polštáře spojuje tato díla
i druh materiálu. O vlivu, jímţ náhrobek z Hofkirche působil daleko
od

Innsbrucku,

hovoří

také

renesanční

náhrobek

Kašpara

Pruskovského z Pruskova reflektující výše zmíněná díla. Toto
moravské dílo vzniklo počátkem 17. století.
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I při popisu starších

podobných prací z oblasti sepulkrální plastiky autoři běţně uţívají
pojmu maxmiliánský typ.
Vídeňská figura Leopolda I. tedy vychází z ustáleného typu. Ten
ovšem rozvíjí na základě potřeb barokního vkusu. Autor vyprostil
Leopolda ze strnulé modlitby a přísné symetrie jeho předků. Do
pokleku vnesl pohyb, těţiště přenesl pouze na jednu nohu a sepjaté
ruce nahradil gestem odevzdání se, při kterém panovník vztahuje
pravici k nebi. Jistou analogii bychom tedy v Pröbstlově díle
dozajista nalezli. Propastný rozdíl si uvědomíme, aţ kdyţ blíţe
srovnáváme tato dvě díla po stránce psychologického působení.
Sochy obou velikánů sice pojí poměrně přísný realismus, ale v
císařově monumentu postrádáme ono produchovnění a výrazovou
hloubku, jeţ vtisknul Jan Christián Pröbstl do generálovy tváře.
Stejně tak i ruce, jako by hovořily o hlubokém duchovním pohnutí.
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Pohnutí, ve kterém se neoblomný voják podřizuje nejvyšší autoritě.
Samotný poklek, do něhoţ Pröbstl vnesl dynamiku pomocí
rotačního pohybu, by nedokázal vyjádřit víc neţ formální gesto,
které patřilo k vojenskému ţivotu té doby.60 Nadto brnění ve své
podstatě do značné míry popírá tělesnost a veškerá síla výrazu
musela být koncentrována do odhalených partií. Výrazem se blíţí
více extatickým podobám světců neţ hrdým vojevůdcům. Nevíme,
do jaké míry byla tato skutečnost ovlivněna objednavateli a zda
souvisí s duchovní transformací Ludvíkovy osoby v jeho stáří, ale
při konfrontaci této plastiky se skulpturou sv. Karla Boromejského
z vyškovského morového sloupu vidíme mnoţství analogických
prvků. Vzhledem k tomu, ţe vyškovský morový sloup byl dokončen
těsně před dodáním modelu pro sochu Ludvíka Raduita, moţno se
domnívat, ţe Jan Christian Pröbstl byl osloven právě na základě
pozitivních preferencí z Vyškova. Vyškovská socha světce by
v tomto případě poslouţila jako ideový filtr, skrze který prošla
kombinace starších předloh panovnických i světeckých. Sochu
Ludvíka Raduita můţeme tedy začlenit ke skupině prací, ve kterých
se snoubí dávná idea kombinace vita activa a vita contemplativa , o
níţ se hovoří např. v souvislosti s nejproslulejším českým barokním
náhrobkem Jana Václava hraběte Wratislava z Mitrovitz.61
Vojenské úspěchy i podnikatelské aktivity Ludvíka Raduita
zřetelně dokládají skutečnost o vita activa. V úvodu byl záměrně
zmíněn fakt, ţe Ludvík ve vysokém věku zcela propadl zboţnosti a
zaslouţil se téţ o zbudování poutního místa v Hlubokých
Mašůvkách.62

Připomínám

to

na

tomto

místě,

k doloţení

kontemplativní stránky generálova ţivota. V celkové koncepci
náhrobku k tomuto odkazovalo vizuální propojení figury generála
s kalvárií. Pro zdůraznění gesta odevzdání ztvárnil Pröbstl
vojevůdce bez nejvyššího symbolu jeho moci. Maršálskou hůl
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nechává bez povšimnutí leţet společně s přilbicí a plátovými
rukavicemi na podloţce pod nohama, zatímco veškerá pozornost je
soustředěna pouze do pohledu na umučeného Krista a jeho
doprovod.63
O korpusu Krista, vytvořeném pro Ludvíkův náhrobek, nepanují
jednotné názory.
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Po pořízení vlastní fotografické dokumentace a

srovnání detailních záběrů textury drapérie, jíţ je ovinut pas
Ludvíka Raduita shodně jako bedra Kristova a po srovnání
některých detailů mladší Probstlovy sochy Ecce Homo , se kloním
k názoru, ţe Pröbstl vyřezal model pro sochu, která dnes visí při
vstupu do svatojakubského kostela. O jejím umístění na toto místo
neexistují přesné informace, ale domnívám se, ţe pokud krucifix na
stávající místo nechal umístit člověk znalý historie Ludvíkova
náhrobku, mohl tak učinit z pietních důvodů, které by připomínaly
lokaci původního vstupu do pohřební kaple rodu de Souches. 65
V proporčně i kompozičně skvěle zvládnuté práci hledá autorka
první monografie o Janu Christianovi Pröbstlovi Vanda Sovadinová
rozpor s ohledem na ostatní autorovu tvorbu.
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V této situaci však

povaţuji za nutné citovat slova velkého znalce barokního sochařství
J. Neumanna, který si narozdíl od Sovadinové plně uvědomoval, ţe:
„...pískovec nedovoluje tolik rozrušovat objem, drsná struktura
neumožňuje lesky hladkého povrchu a účinek jemných detailů. Nutí
k jednodušším kontrastům, výrazové lapidárnosti a objemové
velkorysosti.“
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Upusťme tedy od srovnávání fyziognomie a

muskulatury Krista s tělem Diovým, kterého Pröbstl vytesal pro
milotickou atiku roku 1725. V důsledku jde i tak o porovnávání dost
pochybné. Zaměříme-li se na komparaci všech prvků kalvárie,
neunikne naší pozornosti shodně pojatá drapérie. Silně expresivní
vzedmutí rouch sv. Jana, Panny Marie i rozvinutí bederní roušky
Kristovy nesou shodný rukopis. Nepopiratelný vliv při tvorbě částí
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oděvu měla Pröbstlova řezbářská zkušenost.

68

Hrany subtilně

řasených záhybů jsou velice ostré. Jednotlivé segmenty traktování
svým miskovitým tvarem evokují neuhlazené zářezy dláta. Tento
typ tvarování uţíval Pröbstl jak při práci ve dřevě, tak při tesání
kamene. Fasetování, které takto rozkládá celou hmotu drapérie do
mnohých samostatných kompartimentů, můţeme shledávat jako
jeden z nejvýraznějších prvků pro určování Pröbstlových prací. Tuto
skutečnost si plně uvědomíme, sledujeme-li postup starších autorů
při atribuci jednotlivých děl Jana Christiána Pröbstla.
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Při

formálních analýzách jim byla prvotní oporou jediná, prameny
podloţená, práce našeho autora z Brna. Onou sochou byl zmučený
Kristus.

Ecce Homo
„ Tedy vzal Pilát Ježíše a zbičoval. A žoldnéři zpletše korunu z trní,
vstavili na hlavu jeho a pláštěm šarlatovým přioděli jej.“70
Tímto počátečním veršem začíná devatenáctá kapitola evangelia sv.
Jana. Nesčetněkrát byla tato novozákonní scéna uplatněna ve
výtvarném umění. V období baroka platí toto tvrzení dvojnásob.
Téma náleţí tzv. pěti tajemstvím bolestného růţence, stejně jako
Kristus na hoře olivetské, bičování, nesení kříţe a ukřiţování.
V sochařském provedení je sice motiv Ecce Homo na území
Moravy vzácnější neţ v malbě, ale jako předstupeň Pröbstlovy práce
z roku 1722

71

moţno uvést např. sochu připisovanou Michaelu

Zürnovi ml. z obce Samotíšky pod Svatým kopečkem u Olomouce,
která je datovaná kolem roku 1679.72 A jako práci, která mohla
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z Pröbstlovy těţit, zmiňme alespoň sochu trpícího Krista od kostela
sv. Michala v Olomouci, jeţ vzešla z ruky Jana Michaela
Scherhaufa kolem roku 1755. 73
Figura serpentinata zvyšuje dramatičnost celkového vyznění
sochy. Pröbstlova práce působí jako celek silnou expresivitou.
Mírně labilní postoj trpícího s váhou přenesenou na pravé noze,
přičemţ levá vykračuje do prostoru, napovídá, ţe v předchozích
okamţicích musel projít nesmírnou bolestí. Hlava je nakloněná
k pravému rameni a z výrazu tváře se dá, i po téměř třech stovkách
let, vyčíst vyrovnanost a klid, namísto bolestné deformace, kterou
bychom mohli očekávat. 74 [13]
Výraz tváře i uplatnění konkrétního typu s ostrými rysy pomáhá
verifikovat předchozí tvrzení o Pröbstlovi coby autoru dřevěného
modelu krucifixu od sv. Jakuba. Srovnáním dojdeme k závěru, ţe
obě tváře jsou téměř totoţné. Velká víčka, tvar rtů i způsob řezání
lícních kostí se shodují [14]. Mimoto i podruţné prvky vykazují
podobnosti. Například provedení trnové koruny “spletené“ v obou
případech ze šesti prutů nebo totoţný uzel, kterým má Kristus u sv.
Jakuba přichycenu bederní roušku tak, jak to Pröbstl provedl
v uchycení purpurového pláště.
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Tento zmíněný přehoz kristových

zad patří k příkladům barokní dramatičnosti. Není sice nijak zvlášť
rozevlátý do prostoru, avšak způsob jeho řasení demonstruje tíhu
materiálu, která je pročleněna mnoţstvím nadbytečných záhybů.
Tvarování záhybů látky působí tvrdě kvůli ostrým hranám.
Kristovým zbičovaným zádům tak neslouţí jako ochrana, nýbrţ jako
další břímě, jako tíha, kterou byl nucen nést společně s potupou a
výsměchem. 76
Nevíme, jaké pohnutky vedly Pröbstla k tomu, aby v srpnu roku
1722 vznesl před brněnskou městskou radou návrh o moţnosti
vytvoření této sochy.
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Zajímavá byla i volba místa určeného pro
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osazení sochy. Narozdíl od současnosti, kdy můţeme sochu spatřit
před kostelem sv. Leopolda kláštera milosrdných bratří v Brně,
stávala původně společně s dalšími sochami na Dlouhém mostě přes
řeku Svratku na Starém Brně.

78

V oné scéně jiţ Syn Boţí ví, ţe

kráčí po cestě na věčnost. Nezadrţitelně se blíţí k tomu, co učiní
všechny vzájemně si rovnými. Kráčí ke smrti, která jako
metafyzický fenomén proniká celým barokem.
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Kristus je zde

přímo konfrontován s očekáváním vlastního konce, coţ bylo pro
barokního člověka téma nesmírně blízké a citlivé. V době, kdy byl
člověk vystavován kaţdodennímu nebezpečí, v době, kdy se války a
neúroda střídaly s hladem a morem, musel být význam sochy Ecce
Homo chápán jako aktuální pro široké vrstvy lidu. Bez ohledu na
postavení a bohatství věřili barokní lidé, ţe: „ bohabojným životem,
smysluplnými činy a vírou v posmrtný život“ překonají čas, tedy i
smrt.
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V přeneseném slova smyslu lze o smrti hovořit jako o

přechodu

z ţivota

pozemského

do

ţivota

nadpozemského.

Připustíme-li úvahu o podobném smýšlení sochaře či městské rady a
uchýlíme se k slovnímu předefinování smrti jako přechodu
z jednoho břehu na druhý, je pro nás volba místa k osazení této
Pröbstlovi pískovcové sochy rázem pochopitelnější.

Milotický schodištní cyklus
Dílo, podobně ojedinělé jako náhrobek Ludvíka Raduita de
Souches, vytvořil Jan Christián Pröbstl při příleţitosti barokizace
venkovského sídla rodu Serényi v Miloticích u Kyjova. Přízemní,
jednokřídlou gotickou tvrz, v renesanci rozšířenou o další tři bloky,
se po poţáru v roce 1705 rozhodnul přebudovat Karel Antonín
Serényi. 81

25

Karel Antonín byl vnukem prvního majitele milotického zámku
Gabriela Serényiho, ale především synem Jana Karla Serényiho. Jan
Karel se po boku Habsburků zúčastnil roku 1683 obrany Vídně proti
Turkům, díky čemuţ si vyslouţil nemalou úctu. 82 Ze vzpomínek na
slavné vítězství těţili i jeho potomci. Barokní nobilita obecně kladla
silný důraz na vyzdvihování rodu jako takového a při kaţdé
příleţitosti si nositelé dědičných titulů rádi připomínali ctnosti a
významné činy svých předků.

83

Typickým jevem této doby je i

ztotoţňování se s ctnostmi, vlastnostmi a velikostí předků. Při
sestavování genealogických stromů zpravidla většina významných
rodů hledala své kořeny u postav legendárních a mytologických bez
jakékoliv potřeby verifikace.

84

I Karel Antonín hledal své pravzory

v antickém Římě. Ikonografii jednotlivých uměleckých výtvorů na
zámku

Milotice

nutno

chápat

zásadně

v kontextu

s celým

komplexem, protoţe nejen interiéry zdobí řada prací vytvořených
dle návrhu objednavatele, který se drţel ucelené koncepce.
Koncepce, která přísně bazíruje na reprezentaci rodu Serényi
s přihlédnutím k rodové návaznosti na činy mytologických postav
jako Herkules či Aeneas na straně jedné, a na straně druhé
vyzdvihujíc historicky prokazatelné úspěchy členů rodu především
na polích válečných.
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V řadě případů nalézáme kryptoportréty

členů rodu Serényi zašifrovány do milotických výjevů.

86

V době

protireformace a nejdynamičtějšího rozvoje katolicismu však
nepřekvapuje ani vzájemné dotýkání schémat mytologických
s náměty křesťanskými. Pro barok je ostatně takové dotýkání, aţ
proplétání jednotlivých symbolů běţným jevem.
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Shodně jako

v rámci reprezentace Serényiové apelují na svůj mytický původ a
vojenské úspěchy, neopomínají vyzdvihovat i svou oddanost
“pravé“ víře a císaři.
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Důkazem toho je i rozsáhlý schodištní cyklus. V třiceti šesti
polích zábradlí tu Jan Christián Pröbstl vylíčil příběh, jemuţ dala
vzniknout antika, ale zároveň jej jako předzvěst své věrouky
převzalo křesťanství.88 Přestoţe svým rozsahem i ikonografií nemá
toto Pröbstlovo dílo přinejmenším na území Moravy obdoby,
omezila se česká kunsthistorie vesměs na řešení problematiky
autorství.89 Basreliéfy schodiště, kterému byla vymezena velká část
severovýchodního

křídla

zámku,

však

zůstaly

nedoceněny.

Narativní reliéfy, zachycující stěţejní okamţiky Vergiliova eposu
Aeneis,90 dosud nebyly nijak interpretovány [15]. Snad tedy tyto
řádky poslouţí nejen jako první krok k osvětlení námětové náplně
jednotlivých polí milotického zábradlí, ale i jako skromná
rehabilitace neobyčejně bohatého díla, ať jiţ bylo přehlíţeno kvůli
nejistotě autorství, ničím nevyčnívající kvalitě provedení nebo kvůli
obsahové

nepřehlednosti.

Archivně

doloţeným

dílem

Jana

Christiána Pröbstla zůstávají pouze figury putti, které zvýrazňují
parapet zábradlí.91 Termínem ante quem můţeme v případě
schodištních reliéfů označit rok 1725, kdy Pröbstl inkasoval 250
zlatých za zmíněné putti, o nichţ se zmíníme níţe. 92 V otázce
autorství

reliéfů

hovoří

v Pröbstlův

neprospěch

nedostatek

archiválií.93 Naopak však lze konstatovat, ţe archiválie nehovoří ani
ve prospěch jiného autora. Navíc k Pröbstlovu autorství se přiklání i
současná odborná veřejnost.94 Přijmeme-li tedy Pröbstla, který jiţ
dříve vytvořil podobně formované typy reliéfů ve Vyškově, jako
autora milotického schodiště, jeví se úloha interpretace tohoto díla
jako nezbytná. Za daných okolností patří výplně milotického
schodiště, v kontextu Pröbstlova díla, k realizaci ne nejkvalitnější,
nýbrţ nejrozsáhlejší.
Kaţdé z osmnácti polí, jeţ tvoří výplň parapetu schodiště, jeţ
spojuje přízemí a další dvě patra, je sloţeno ze čtveřice

27

zalamovaných volutových prutů. Pruty jsou čtyřúhelníkového
průřezu s vyţlabením na pohledových stranách. Dále z nich vybíhají
drobnější voluty, z jejichţ středu zavinutí vyrůstají rozvinuté
akantové listy. Prázdný prostor vzniklý po stranách mezi kříţením
jednotlivých prutů vyplňují profilované balustry. Dekorativní prvky
takto tvoří plastický rám, který zvyšuje dynamiku při vnímání
kaţdého reliéfu. Reliéfem je zdobená vţdy vnitřní i vnější strana
kaţdého pole. Protoţe se v literární předloze prolíná více časů a
vyprávění je často retrospektivní, vznikal při dešifrování ikonografie
problém hned zpočátku. Odkud příběh schodištního cyklu vlastně
číst? Literární či přinejmenším grafická předloha musela být pro
sochaře nezbytností. Epos totiţ čítá bezmála deset tisíc veršů a
básník potřeboval k jeho sepsání celé desetiletí.95 Na základě
znalosti stavu vybavenosti barokních knihoven lze předpokládat, ţe
Aeneida doplněna bohatými ilustracemi nechyběla ani v bibliotéce
Serényiovské.96 Po snaze o naroubování jednotlivých reliéfů na
jednotlivé zpěvy eposu můţeme jako výchozí bod, od něhoţ se
odvíjí zbytek příběhu, označit vnější stranu prvního pole v přízemí.
Schodiště pravotočivě stoupá směrem vzhůru a s ním graduje i
příběh Aeneidy. Reliéfy jsou nízké, popírají hloubku prostoru a
důraz je v nich kladen pouze na stěţejní prvoplánové figury. Plocha
pozadí je občas pročleněna nízkými, více neţ sochařsky spíš
malířsky pojatými objemy stromoví nebo mraků. Vše působí měkce
a hovoří o minimálním významu ostrých obrysových linií. 97
Namísto ledabylosti, jak v tomto případě charakterizovala reliéfní
štíty Sovadinová,98 upřednostnil bych spíše Neumannovu definici:
„...zběžné plastické náznaky,... pojetí sbližující reliéf s malbou
potlačující obrysy a pravidelnou modelaci ve prospěch mihotavé a
proměnlivé hry světla...“ , kterou interpretoval reliéfy M. B. Brauna
z průčelí

Clam-Gallasova

paláce

v Praze.99

S přihlédnutím
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k vysokému počtu reliéfů shledáme tento způsob provedení jako
nejefektivnější.
Stejně jako Vergilius započíná své zpěvy Aeneidy verši o Iunonou
vzbouřených větrech, i první Pröbstlovy reliéfy zachycují posádku
Aeneovy lodi, kterou na hladině moře zmítá bouře. Tři hlavy
z druhého reliéfu přibliţují příčinu Aeneových útrap. Konkrétně
jsou jimi vyjádřena konkrétní boţstva větrů, jejichţ skupině vládne
Aiolos. Tomu za potopení lodi Iuno přislíbila jednu ze svých nymf.
100

Veškeré dění Aeneovy druţiny ovlivňují zejména dva aspekty.

Vzájemná rivalita boţstev, přičemţ v řešení jejich šarvátek slouţí
Aeneas jako figurka, jeţ podněcuje různá vzplanutí jedenkrát na
straně Iunó podruhé na straně Venušině. Přes všechny boţské
zásahy hraje však rozhodující úlohu otázka Aeneova předurčení.
Tím, co tedy rozhoduje v jednotlivých situacích, nejsou vţdy nutně
rozmary bohů, ale zejména zásahy moci ještě vyšší. Ta je v celém
eposu jasně definována jako osud.
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Přesto se obě znesvářené

strany pokoušely ponechávat osudu co moţná nejmenší prostor.
Obě bohyně mnohokráte ţádaly o pomoc samotného vládce
Olympu, kterého tím přiváděly do nesnadné pozice. Jednu z epizod
Diova rozhodování představuje třetí reliéf. Postavu levitující nad
hradbami je třeba ztotoţnit s Diem, který v tomto konkrétním
okamţiku přislibuje Venuši hradby Latia, území předurčené pro
panování jejímu synu Aeneovi. S dvěstěpadesátým čtvrtým aţ
třístým veršem eposu si Pröbstl poradil vskutku vtipně.
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Jako

doslovný odkaz na tyto verše zvolil podobu Dia jako figuru sedící
na oblacích. K identifikaci nejvyššího boha pomáhá pouze málo
čitelná zkratkovitě vyvedená figura orla a dlouhé líčení příslibu
hradeb výstiţně zvěčnil Diovou nataţenou pravicí, jejíţ ukazováček
míří k cimbuří opevněného města. Vzhledem ke skutečnosti, ţe
mnohé z veršů byly pro sochaře stěţí proveditelné v daném
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materiálu a některé z reliéfů v sobě nesou líčení desítek veršů, musel
Pröbstl často improvizovat a volit zobrazení dané situace tak, aby co
nejblíţe asociovala dění v básni. Mnohdy se kvůli udrţení
pochopitelné kontinuity musel navracet v čase a reliéfy řadit dle
reálné časové souslednosti, narozdíl od básně, která v rámci
vyprávění snadno přechází do různých údobí.
Ve čtvrtém poli spatřujeme dvojici figur u dýmícího ohniště [16].
Z jejich postavení i gest zřejmě vyplývá smutek a bolest, které
proţívali přeţivší členové Aeneových lodí, kdyţ zjistili, ţe
z původních dvaceti plavidel zůstalo pouze sedm. Nad mnohým
z Trojanů se tak mořská hladina navţdy uzavřela. V klečící postavě
skrývající pláč a pateticky si svírající helmu lze zřejmě rozpoznat
Aenea, kterak truchlí nad svými druhy. 103
Obsah v pořadí pátého pole bude nutno interpretovat při jiné
příleţitosti.

Rozostřená

fotodokumentace

zapříčiněná

nedostatečným osvětlením interiéru vestibulu znesnadňuje čitelnost
tohoto pole. Abychom se vystříhali případné dezinterpretace, raději
postupme k vyloţení následujících polí. Především výjev z šestého
pole vedl předchozí bádání na scestí. Matoucím bylo zejména na
první pohled snadno vysvětlitelné zobrazení obrovského koně [17],
k němuţ váhavě přistupují dvě ozbrojené figury. Samozřejmě, ţe jde
o trójského koně. Jedno z mála témat, které je na první pohled
snadno rozluštitelné. Na základě interpretce tohoto jediného pole
zábradlí pak někteří znalci označovali celý cyklus za líčení
Homérovy Íliady. Po komparaci obou výše zmíněných antických
eposů je však nezbytné druhou moţnost nadobro zavrhnout. Příběh
trójského koně se stejně jako k Íliadě váţe i k Aeneidě. Poté, co
větry zahnaly trójské lodě ke břehu Kartága, uvítala trosečníky ve
svém paláci královna Didó. Ačkoliv tedy trójský kůň stojí na
počátku celého příběhu, jak známo právě díky jeho pomoci byla
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Trója dobyta a Aeneova druţina byla přinucena prchnout z jejích
hradeb, v rámci příběhu se s ním poprvé setkáváme, kdyţ Aenaes
líčí Didóně počátky svých útrap.104 Na místě, kde Homérův příběh
končí, Vergiliův začíná. Za známou scénou s koněm můţeme spatřit
další dva reliéfy náleţící oběma literárním předlohám [18, 19].
Nepřehledná skrumáţ těl s vzájemně propletenými údy, které se
marně snaţí vymanit ze smrtelného hadího sevření v jednom. Dále
pak centrální vyvedení obětní nádoby, v níţ je moţné rozpoznat
býka. Jasně čitelný je i had vinoucí se kolem této obětiny. Na pravé
straně reliéfu dominuje k diváku zády otočená postava prodchnutá
rotačním pohybem zdůrazněným rozpjatými paţemi a nakročením
směřovaným proti pohybu hlavy. V protilehlém rohu pozorujeme
dvě prchající figury pod obloukovou architekturou. Tyto dva reliéfy
s největší

pravděpodobností

odkazují

na

verše

týkající

se

nedůvěřivého Láokoónta. Scénu s obětováním býka moţno vysvětlit
tím, ţe Láokoón slouţil jako kněz Apollónovi.105 Ona zmíněná
skrumáţ hady ovinutých těl toto vysvětlení pouze potvrzuje. Pro
zobrazení Láokoóntovy smrti pouţil Pröbstl ustálené ikonografické
schéma. 106
Podobně jako v předchozích reliéfech dodal sochař ději na
dramatičnosti pouţitím repusoárové figury i v pořadí desátém [20].
Zády otočená postava ve zbroji je sice největší figurou v rámci
tohoto reliéfu, avšak pro osvětlení významu tohoto dílu je
podstatnější drobná okřídlená bytost, vznášející se nad hořícími
loďmi. Takto bývala zpravidla zobrazována poselkyně bohů Íris. Ta
zapadá i do kontextu příběhu Aeneidy. Iunó ji totiţ vyuţila k tomu,
aby vyburcovala trójské ţeny, strhané dlouhým putováním po moři,
k zapálení lodí jejich muţů. Tou dobou byli Trójané osudem
zaneseni k břehům Sicílie, kde Aeneas uspořádal hry na počest
svého zesnulého otce Anchísa. Ţeny, unavené nekončícím
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cestováním, uvěřili Íris, ţe kdyţ podpálí lodě, budou jiţ ušetřeny
věčného trmácení a usadí se v nově zaloţeném městě Acesta.107
Na jedenácté desce vidíme dvojici bojovníků [21]. Jeden klečí na
pravém koleni a v rukou svírá blíţe neurčený nástroj, zatímco druhý
stojí opírajíc se o náhrobek či pamětní desku. V literární předloze
nalezneme motivů loučení se s mrtvými několik. K usnadnění
interpretace významu této desky by tedy přispělo především
rozluštění nápisu na zmiňovaném náhrobku. Ten je však s běţnou
optikou nečitelný a jako jediná moţnost čtení by zřejmě připadala
nutná výroba frotáţe. Bez této moţnosti tedy vyslovím pouze další
hypotézu, jejíţ obsah rozhodně nelze brát jako směrodatný. Buďto
jde o vztyčení Anchísova náhrobku na Sicílii, nebo se dá uvaţovat o
tvorbě Déifobova náhrobku, který nechal Aeneas vztyčit, i kdyţ
bylo Déifobovo tělo nezvěstné. V jedné z partií eposu se s tímto
hrdinou setkává v podsvětí a zpětně od něj zjišťuje informace o dění
v Tróji poté, co Aeneovy lodě odpluly.108 Tuto interpretaci by mohlo
potvrzovat následující pole. To diagonálně vyplňuje leţící muţská
figura [22]. Za tou dále rozpoznáme figuru ţenskou, která si zakrývá
tvář a vojáka s napřaţenou pravicí. Pokud by se tedy v předchozí
scéně skutečně jednalo o pohřeb Déifoba, popisovala by nám tato
scéna jeho skonání ve vlastním loţi. Déifobos byl druhým
manţelem Heleny a dle Aeneidy skonal Meneláovou rukou přímo
v Helenině loţnici.109
Výše zmíněné reliéfy zobrazovaly nejčastěji Aeneovo vyprávění,
kterým popisoval Dídó útrapy svého lidu, kdyţ jej hostila v Kartágu.
Aţ po mnoha verších nás však Vergilius seznamuje s osudy této
dvojice. S jejich vztahem měly své záměry znepřátelené bohyně
Iuno a Venuše, kaţdá však doufala v jiný konec příběhu a vzájemně
proti sobě spřádaly různé lsti. Nic netušící Aeneas s nebohou Dídó
se stali pouhými figurkami ve vysoké hře bohyň, aniţ by s tím mohli
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cokoliv učinit. Venuše vzbudila v Dídó silnou lásku Aeneovi s tím,
ţe z tohoto vztahu poplyne jejímu synovi pouze mnoţství výhod.
Iuno se tomuto manévru své sokyně nijak nevzpírala, dokonce jí
nabídla falešné příměří a příslib k poţehnání sňatku Aenea
s Dídó.110Ona sama totiţ hodlala vyuţít silné lásky k tomu, aby
jejím zmařením dosáhla ještě silnější bolesti. Vypočítavá úmluva
obou bohyň měla stanovené pevné podmínky. Dídó, přestoţe se jiţ
s Venušiným přičiněním zamilovala do Aenea, nedávala své city
najevo. Dříve totiţ přislíbila věrnost svému prvnímu muţi, kterého
však brzy po svatbě zavraţdil její bratr. Bohyně tak musely
vymyslet plán, který by zviklal i zásadovou ţenu. Jednoduše chtěly
dostat dvojici do situace, kdy by museli strávit společnou noc, i
kdyby o to třeba nestáli. Iniciovaly tak lov, činnost Dídó i Aeneovi
nesmírně milou. V následujícím poli jako bychom četli: „ ...jde
vybrané mužstvo, tenata nesouc a sítě a oštěpy širokých hrotů,
vyrazí africká jízda a větřících ohařů smečka.“.111

Scénu sice

Pröbstl redukoval na figuru psovoda s jeho smečkou [23]. O tom, ţe
začíná předznamenaný lov, však není pochyb.
Jak ale zařídit, aby na lovu kterého se účastní mnoţství lidí,
zůstala dvojice osamocena? K tomu Iuno dopomohla způsobením
nečekané bouřky a silným krupobitím. Sochař pak v patnácté desce
nezobrazil bouřící mračna, nýbrţ jejich důsledek. Vyřezal tu jezdce
na splašených koních [24], lovce, kteří se v lijáku rozprchli do všech
stran a hledali vhodné úkryty. 112
Pro Aenea s Dídó byl souzen společný úkryt v podobě jeskyně.
Zdánlivě krásně začíná pro Dídó vztah, který se vzápětí promění
v zoufalství s tragickým koncem. To, co se odehrávalo přes noc
v jeskyni, vyjádřil Vergilius za vše hovořícím veršem. „ Dídó ni na
slušnost nedá ni pověst, neboť tento svůj styk již nemá za lásku
tajnou, sňatkem ji zve-svůj hřích tím jménem snaží se zastřít.“ 113
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Ve vojákovi napínajícím svůj luk moţno hledat naráţku na reakci
Iarbovu [25]. Geatulský král, jakmile se dozvěděl z úst Pověsti, co
se oné bouřlivé noci přihodilo, spílal Iovovi. Ve svém rozčilení
přirovnal Aenea k Paridovi, který bez zásluh uţívá lýdskou kořist.
Luk by v tomto případě potvrzoval záměr sochaře vyjádřit podobné
připodobnění. 114
Samotný vládce Olympu si byl vědom toho, ţe Aeneovi byla
souzena jiná budoucnost a nehodlá nechávat osud pouze v rukou
znesvářených bohyň. Dídó, krom jediného slastného proţitku z noci,
kdy se vzepřela svému přesvědčení, přinášel vztah s Aeneem samou
bolest. Zpočátku se trápila kvůli porušení slibu věrnosti, následně
její trápení gradovalo, kdyţ se dozvěděla, ţe její milovaný musí
opustit Karthágo. Ve většině bolestivých chvílí jí byla největší
oporou její sestra Anna. Právě Annu zřejmě spatřujeme na dalším
reliéfu, kterak stojí při své zoufalé sestře [26]. Obě ţenské figury
doprovází pes, který zde nejspíš vystupuje jako alegorie věrnosti. 115
Jupiter popuzen Iarbovou stíţností neváhá zasáhnout do dění
příběhu. Podobně jako jeho manţelka uţívá k zadávání svých
rozkazů nejčastěji posly. V tomto případě vyslal k Aeneovi do
Karthága posla z nejhbitějších. Další reliéf nám představuje letící
figuru s okřídlenou helmicí i opánkami, vznášejíc se nad muţem,
který se obléká. Vzedmutá drapérie v pozadí těchto figur zvýrazňuje
rychlost příletu posla, kterého stěţí zaměníme. Oním poslem byl
Hermés [27]. Jeho poslal Jupiter, aby Aeneovi zle vyčinil za dlouhé
meškání v Karthágu, nedbaje vlastních povinností. 116
Nejen v příběhu, i v reliéfech docházíme k vrcholu. Z vnější
strany, ukončené v chodbě druhého patra zámku, musí recipient
přenést svůj pohled na vnitřní stranu posledního pole, kde zvnějšku
příběh skončil, zevnitř bezprostředně navazuje. Před zraky běţných
návštěvníků je sice zakryt starým sedacím nábytkem a několika
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stolky, ale kdo chce poznat příběh do konce, musí si s tím nějak
poradit. V trojici ţen na vnitřní straně schodiště rozpoznáme Dídó,
Annu a chůvu Barku.

117

Zachycuje je ve chvíli, kdy se Dídó češe a

její druţky jsou přesvědčeny, ţe se chystá k vykonání jakési oběti
[28]. Z jejich póz je čitelné soucítění s bolestí jejich blízké. V onom
okamţiku však nikdo z nich netuší, jak krvavou oběť hodlá Dídó
sloţit pro zmírnění své bolesti. Dokonce přemluvila Annu, aby
k obětování vlastníma rukama vystavěla dřevěnou hranici. Na ní
mělo skončit trápení plynoucí z nešťastné lásky. Aeneas se sice
pokoušel utajit, ţe musí Karthágo opustit. Jeho pokus však byl
marný a Dídó si jej naopak vykládala v nejhorším světle.
Co ve skutečnosti zdrcená ţena s hranicí zamýšlela, vidíme v
následujícím rámu [29]. Dídó sedí na vrcholu hranice, oběma
rukama svírá rukojeť meče, který si sama vrazila do prsou. Meč byl
památkou po jejím prvním muţi. Sama tak symbolicky potrestala
porušení slibu věčné věrnosti a zbavila se milostného souţení. Nad
hranicí se k tomu vznáší figura, jejíţ totoţnost není přiblíţena
ţádným atributem. Můţeme ji však přirovnat k Íris, kterou vyslala
Iuno, protoţe ji bez toho tíţilo svědomí. Íris měla v tomto případě
urychlit odproštění Dídóniny duše od těla. 118
K popisu dvacátého prvého pole opět pomůţe citace samotného
Vergilia. V šesté knize Aeneidy zní verš 210 doslova takto: „
Popadne Aeneas snítku a ulomí, chtivosti plný, byť se mu vzpírala
trochu, a v sídlo s ní k Sibylle spěchá.“
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Jakmile se totiţ náš

hrdina dozvěděl, co způsobil svým odjezdem z Karthága, hledal
všechny moţnosti k odčinění zaviněného neštěstí. Jedinou moţností,
jak znovu spatřit Dídó byl sestup do podsvětí. Vstup do něj je sice
otevřen neustále, vrátit se zpět uţ však není moţné. Aeneas touţí po
setkání se svou milou i svými blízkými tak silně, ţe nutí kúmskou
Sibyllu k vyzrazení tajemství o způsobu návratu z podsvětí.
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Dozvěděl se o podmínce, kterou si Persefoneia určila k udělení
takové výjimky. Aby se dostal z podsvětí zpět, musel jí přinést větev
se zlatými listy. 120 [30]
Postoupíme-li dále, cyklus pokračuje dvojicí před vstupem, jehoţ
rámec sestává z ostrých kamenů [31]. Jedná se o bránu do podsvětí.
Před vstoupení bylo nutné vykonat řadu obětních rituálů, s nimiţ
rekovi pomáhá Sibylla „ ...vzrušená kněžka vstoupí do vchodu sluje,
rek pak stejným krokem a bez bázně s věštkyní kráčí.“ 121
Následující výplň nám podle všeho ukazuje démony zhouby a
smrti [32]. Kolem nich musel Aeneas projít, neţ se dostal k jícnu
prvního podsvětí. 122
Na “Poli smutku“, kde se skrývají duše zahubené nešťastnou
láskou, nalezl mezi mnohými i Dídó [33]. Řezba s vojákem
přiklánějícím se k ţeně, která se snaţí odvrátit tvář, zachycuje
Aenea omlouvajícího se Dídó, jíţ „ trýzeň lásky i po smrti ještě
týrá.“ 123
Při sestupování k další části cyklu zaujme diváka repusoárový
akt spočívající na vratce působící bárce [34]. Na břehu rozpoznáme
dětské figury. Hlavičkou dalšího dítěte zmítají vlny v blízkosti
bárky. Pröbstl tímto vystihnul moment, kdy Aeneas se svou
průvodkyní vystoupili z Cháronem řízené bárky. Jemu nejspíš patří
svalnatá záda a paţe uprostřed reliéfu. O dětských postavách hovořil
Vergilius v souvislosti s pláčem nemluvňat, který se rozléhal po
březích Styxu. 124
K interpretaci dalšího reliéfu by se nalezlo opět více moţností.
Z důvodu

neexistence

literatury,

která

by

některou

z nich

potvrzovala, uvaţuji, ţe by mohlo jít v daném kontextu o setkání
Aenea s duší Anchísovou [35]. Aeneovu podobu si snadno ověříme
z předchozích segmentů zábradlí, pochyby nastávají aţ u druhé
muţské postavy s plnovousem a šátkem obtočeným čelem. Po
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opakované rešerši Aeneidy si dovolím konstatovat, ţe nebyl nalezen
bliţší motiv, který by v dané partii odpovídal lépe neţli zmiňované
setkání syna s otcem.
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V podsvětí seznamuje otec Aenea s hrdiny minulosti stejně
samozřejmě jako s hrdiny, kteří teprve přijdou na svět. Připomíná
mu také osud, který mu byl předurčen. K tomu, aby Pröbstl
evokoval v divákovi vyprávění o minulosti, umístil v této partii
schodiště dvojici polí, která svým ikonografickým obsahem náleţí
spíše vnější straně schodiště. Oba výjevy se ve skutečnosti odehrály
hned zpočátku eposu. Do prvního z těchto dvou segmentů
vkomponoval Pröbstl Aenea, jak stojí v údivu před Venuší, která se
mu zjevila v okamţiku, kdy jiţ Tróju zachvacovaly plameny. 126
O stupeň níţe uţil autor klasické ikonografické schéma, běţně
uţívané pro danou scénu. Aenea, Anchísa a Ascania vyvedl, jak jiţ
mnoho umělců před ním, prchající z Tróje, přičemţ syn, musel
svého vzdorujícího se otce nést na zádech [36, 37]. Ve dvacátém
osmém poli vidíme i postel, ze které se Anchíses nechtěl zvednout .
127

„Když pak výklady své již dokončil Anchísés otec, syna a věštku
tam vedl a z brány je slonové pustil.“128 Tato jediná Vergiliova věta
stačí k vnesení světla do řešení otázky, co v sobě skrývá další reliéf
[38].
Celý zbytek eposu sestává ze stovek veršů věnovaných
neúprosným bitvám Aenea na území Latia. Krom mnoţství postav a
válečných hrdinů je při líčení největší důraz kladen na popis rolí,
jaké sehrávalo přičinění té které bohyně v prospěch či neprospěch
Aenea. Nezaměnitelnou úlohu zastávali pomocníci bohyň. Jednou
z takových pomocnic byla i jedna ze tří Erínyí bohyně pomsty
Alléktó. Tu Pröbstl vytesal jako solitérní figuru v další reliéfní desce
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[39]. Alléktó se na ní ohlíţí směrem k vnímateli. Na rukou má
omotané hady, kterými tráví a děsí své oběti.

129

Alléktó jedné noci vyděsila i uznávaného bojovníka a krále
Rutulů Turna. 130 Svými kouzly v tomto bojovníkovi vyvolala silnou
nenávist vůči Aeneovi a od té chvíle jej řadíme k jeho největším
nepřátelům.
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Turnus byl Alléktó vyrušen ve spánku. Vidění se

zaleknul a z postele se v rychlosti vstával hledaje výzbroj, přesně
jak ho autor zvěčnil v dalším ze štítů [40].
Mnohokrát potom zkříţili Aeneas s Turnem své zbraně na
bitevních polích. Neméně častěji byl náš hlavní hrdina na
pochybách, zda kdy vůbec dobude přislíbenou zemi. V těţkých
chvílích mu dodávala kuráţe různá boţská zjevení. O jednom
z takových zjevení můţeme hovořit při popisu obsahu segmentu, na
němţ spí Aeneas pod stromem. Z hlavy sejmul přilbici a spočinul
v trávě se zkříţenýma nohama. Sedící vousatá postava, opírající se o
nádobu chrlící proud vody, představuje v této partii boha Tiberia
[41]. Předpovídá zde Aeneovi šťastný konec dlouhého putování.
Aby prý snáze rozpoznal místo, kde se trvale usadit, poradil mu,
nechť hledá bachyni s třiceti podsvinčaty, ta prý značí cíl cesty. 132
Psychické podpora tu byla jistě na místě, ale sama o sobě by
nestačila bez nutných prostředků. K boji jsou nutným prostředkem
zbraně, nu ţádá boţská matka Venuše pro svého syna zbroj. Pro
výjimečného muţe, však ţádala výjimečnou zbroj nadto od kováře
ze všech nejzručnějších. K tomuto úkolu svedla vlastního muţe
Vulkána. Brzy podlehl manţel Venušiným svodům a vykul pro
Aenea zbroj ze zlata a mědi. Strom a k němu přistupující pár
připomíná pasáţ, ve která matka obdarovává

syna novými

zbraněmi. 133 [42]
Pro výzdobu třetího pole odspodu zvolil Pröbstl za předlohu dva
válečníky, kteří se proslavili svou statečností. V této výplni zábradlí
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je nám dovoleno poznat kopiníky, jejichţ jména jsou Nísos a
Euryalos [43]. Společně zahynuli v nepřátelském táboře poté, co
nevyšel jejich plán, kdy se snaţili překvapit protivníky ve spánku.
134

Neţ dosáhnul Aeneův lid kýţeného cíle, zemřelo mnoho

bojovníků na obou stranách. Trójané ani Latínové si často ve shonu
bojů nemohli dovolit ztrácet čas pohřbíváním svých padlých. Kvůli
obecné bohabojnosti a touze po klidu, jak pro ţivé tak mrtvé, byli
všichni vděční svým vůdcům, kdyţ usmlouvaly dvanáct dní míru.
Smír ujednal Aeneas a Drances [44]. Můţeme se tak domnívat, ţe
figury podávající si ruce z předposledního reliéfu symbolizují právě
tuto dvojici. 135
Tak, jako v nejvyšších polích zábradlí vrcholil příběh Aenea
vytesaný

Pröbstlem

s citem

pro

vytknutí

okamţiků, končí při sestoupení zpátky

do

nejpodstatnějších
přízemí vestibulu

výjevem bachyně s podsvinčaty [45]. Tím se naplňuje věštba
Tiberiova. Věštba označující cíl strastiplného putování nalezením
této bachyně.
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V přízemí příběh začíná i končí. Divák však musí

k jeho pochopení vystoupat nahoru a následně se vrátit stejnou
cestou dolu. Jelikoţ je schodišti vymezen poměrné rozsáhlý díl
zástavby,

s velkou

pravděpodobností

plnilo

funkci

při

reprezentativních aktech. Můţeme pouze domýšlet, do jaké míry
odhaloval pán domu svým návštěvám obsah schodištního cyklu a
zda-li se v naráţkách na vlastní osudy nepokoušel připodobnit
k bájnému hrdinovi. S přihlédnutím k osobě objednavatele a
osudům jeho rodu by však pravdivost této teze nebyla ničím
překvapujícím.
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Postavy putti z milotického schodiště
Na pilířích rozdělujících jednotlivá pole zábradlí osadil Pröbstl
čtveřici postaviček putti. Postavy jsou povaţovány za pouhé nositele
jednotlivých heraldických figur ze serényiovského erbu. 136
Prvního ze čtveřice obtáčí had [46]. Druhý nese na prsou
osmicípou hvězdu [47]. Tyto motivy skutečně nalezneme ve znaku
Serényiů. Obtíţnější je ale vyloţit, jaký smysl mají další putti.
Jeden v rukou drţí rybu a poslední, jehoţ nám sochař ţádným
atributem nepřiblíţil, pouze vesele mává rukou [48, 49].
Jelikoţ byly později instalovány další postavy, které zastupovaly
pět lidských smyslů, nutno i v původní Pröbstlově čtveřici hledat
hlubší význam. Pokud začneme u první z figur, a snaţíme se
dopátrat hlubší symboliky, svítá nám hned zpočátku naděje na
snadné rozluštění celé skupiny. Had je totiţ častým atributem
k vyjádření kardinální ctnosti-Obezřetnosti. 137
S jakou ctností pak ale spojit rybu a hvězdu? Hvězda slouţila jako
symbol mariánský i christologický, tudíţ bychom mohli uvaţovat o
její souvislosti s Vírou. Ta ovšem spadá pod ctnosti teologické
nikoli kardinální. I k rybě se váţe spousta reminiscencí ke
křesťanské víře, ale paralelu s konkrétní ctností se nalézt nepodařilo.
Za symbolické můţeme povaţovat uţ i počet zvolených figur putti.
Ke čtverce se váţe mnoţství odkazů spojených s lidským bytím.
Lidstvo znalo původně čtyři světadíly. Orientujeme se pomocí čtyř
světových stran. Kaţdý jedinec odpovídá jednomu ze čtyř
temperamentů. I ročních období je stejný počet. Jak velcí proroci
poté i evangelisté byli čtyři atp. Takto by se dalo pokračovat dále,
ale pokud se snaţíme cokoliv z výše zmíněného aplikovat na naší
čtveřici, vţdy naráţíme na nesrovnalosti. Jediné, co víceméně
odpovídá, je přirovnání ke čtveřici ţivlů.
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Had přísluší zemi. Ryba by odpovídala alegorickému ztvárnění
vody.

138

Pro vzduch přiřadíme figuru s rozevlátou drapérií bez

atributu. I tu narazíme na drobnou nesrovnalost. Na hvězdu v tomto
případě zbývá oheň. Myšlenka označit hvězdu jako plamínek na
nebi sice svádí, ale ani o grafickou ani o literární předlohu se opírat
nemůţeme. Přestoţe v této chvíli nejsem kompetentní k objasnění
přesného významu čtveřice putti, zastávám názor, ţe jde o figury
alegorické.
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Jejich symboliku však bude moţné odhalit aţ po

zařazení do celkové ikonografické koncepce a přihlédnutí k veškeré
umělecké výzdobě milotického zámku.

Atika
Celý zámecký komplex v Miloticích je prodchnut výzdobou, která
nese

mnoţství

naráţek

na

boţský

původ

rodu

Serényi.

Lightmotivem ve výzdobné sloţce zámku se dále staly odkazy na
hrdinství a vojenské úspěchy Jana Karla Serényiho, který se roku
1683 aktivně účastnil bojů o Vídeň na straně Habsburků.
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Kdyţ

tedy Serényiové volili z Pantheonu antických bohů ty, kteří měli
vyjadřovat nějakou jejich ctnost, nejčastěji vybírali boţstva spjatá
s válečnými úspěchy. Podobně jako další moravské rody neskrývali
ambice ve snaze o přiblíţení svého sídla císařskému paláci.
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K zámku v Miloticích vedla, podobně jako k mnoţství příbuzných
staveb, Via triumphalis. Na konci cesty od obce Mistřín se počíná
odehrávat „ zkamenělé divadlo“. 142
Vstup do monumentální vápencové brány střeţí po stranách
skulptury Herakla a Julia Caesara. Pilíře za jejich zády jsou
korunovány okřídlenými oři. Tomu všemu předchází most osazený
sfingami a dvojicemi zápasících dětí. Tento impozantní vstup je
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dílem Jacoba Christopha Schletterera z roku 1742.143 Schletterer
v tomto završení sochařské výzdoby zámku navázal na dřívější
tematiku, jíţ o generaci dříve ozdobil Jan Christián Pröbstl atiku
[50] zámku. Pokud jsou figury z brány vykládány jako alegorie Síly
a Moci, 144 vidíme zde jeden z dokladů rodové tematické preference.
O

ochranu

nejbliţšího

okolí

zámku

se

měly

přičinit

postavy boţského původu. Tím, kdo střeţil zámek samotný a shlíţel
naň shora, byli přímo bohové.
Smlouva z 20. července 1725 hovoří o honoráři 250 zlatých, které
Pröbstl získal za tvorbu čtveřice mytologických postav pro atiku
zámku.
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Figury zastupují nejvyšší antické bohy, kteří symbolicky

dohlíţí nad zámkem. Z leva stojí nejvyšší z bohyň Héra [51].
Rozpoznáme ji podle páva, kterého chová na ruce a jehoţ oka na
vějíři symbolizují hvězdné nebe. 146
V pořadí druhý stojí vládce lidí i bohů Zeus [52]. Pröbstl ho
vytesal s tradičními atributy. V pravici třímá svazek blesků a levicí
objímá orla, v něhoţ se nezřídka převtěloval. 147
Kvalitní kompozice, důsledná definice muskulatury i přesvědčivý
výraz této sochy povaţuji za vhodné vyzdvihnout oproti některým
dřívějším tvrzením o ledabylosti Pröbstlovy práce. 148
Následující ţenská postava stojící v kontrapostu představuje Pallas
Athénu [53] . Athéna ve zbroji opírající se o štít, na kterém Pröbstl
vytesal hlavu Medúsy, představuje zástupce moudře vedené války.
149

Sochy, v nichţ nalezneme převáţně asociace na úspěchy v boji,

přičemţ kaţdé ze zmíněných boţstev dosahuje úspěchů jinou
cestou, jsou tedy i na atice v převaze oproti další pýše
serényiovského rodu. Pýchou, jeţ máme na mysli, je láska k umění.
Přestoţe těchto odkazů není v Miloticích tolik co naráţek na umění
válečnické, tvoří nezanedbatelnou část výzdoby zámku.

150

Mimo

několika nástěnných maleb v interiéru o tomto vztahu svědčí i
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poslední ze čtveřice soch na atice. Socha představuje Apollóna [54].
I vůdce Múz, bůh slunce a skvělý společník bohů má však
vlastnosti, které by mu mohl závidět kaţdý válečník. Střely z jeho
luku se údajně nikdy neminuly cíle. Jelikoţ jej Pröbstl ztvárnil
pouze s lyrou, vyzdvihl tak spíše jeho vztah k umění.
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Katalog dochovaných
Christiánovi Pröbstlovi
1.

prací

připsaných

Janu

MARIÁNSKÝ MOROVÝ SLOUP

Vápenec. 1715(?)-1719. Masarykovo náměstí Vyškov
Oblačnému sloupu, zdobenému mnoţstvím dětských andělských
postav, vrcholí dvojsocha prostovlasé Panny Marie. Mezi dvě části
této sochy je vklíněna zlacená osmicípá hvězda. Na patě oblačného
dříku sedí dvojice ţenských andělských figur. V rukou mají lebku a
meč, atributy marnosti a spravedlnosti.

Pod nimi, na nároţích

sloupu klečí čtveřice patronů chránících proti moru. Svatý
Šebestián v pokleku levicí objímá kmen stromu. Tohoto světce
Pröbstl ztvárnil jako antického vojáka. Vedle něj klečí figura sv.
Rocha v patetické póze se sepjatýma rukama a pohledem
odvráceným k nebi. Nechybí ani tradiční atributy poutnická hůl,
odhalená morová rána na pravé noze a pes, který světci přinášel
chléb. Dalším ze čtveřice patronů je sv. Karel Boromejský,
charakterizovaný kardinálským oděvem a provazem kajícníka
kolem krku. Jeho pohled směřuje k ţenské andělské postavě.
Podobně jako v její ruce se u Karlových nohou nachází lebka.
V tomto případě značí askezi. Čtveřici doplňuje sv. František
Xaverský. I tento misionář je zachycen s typickým atributem.
Krucifix svírá v pravici a v pokleku na jednom koleni upírá zrak
k vrcholu sloupu. Všechny skulptury jsou proporčně i kompozičně
zvládnuté. Cítíme z nich důraz, který sochař kladl na citové a
psychologické působení díla. Přestoţe jsou jednotlivé sochy
dynamicky rozvedené do prostoru, celkové vyznění sloupu je
podřízeno přísně symetrickému rozvrhu. Základnu sloupu tvoří
dvoupatrová

trnoţ

kubického tvaru.

Kubická

základna

je
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prostoupena dvěma grottami. V jedné spočívá sv. Pavlína
s hromádkou kamení a ve druhé sv. Rozálie s krucifixem. Základna
je nadto obohacena nápisy v latinské kapitále s včleněnými
chronogramy. Prostor nad grottami zdobí reliéfy s tematikou moru.
2. NÁHROBEK LUDVÍKA RADUITA DE SOUCHES
Bronz, mramor a pískovec. 1722-1727. Kostel sv. Jakuba v Brně
Hlavní část náhrobku tvoří bronzová socha generála Ludvíka
Raduita de Souches, kterou dle Pröbstlova dřevěného modelu odlil
Jan Zikmund Kercker. Ludvíkova figura je oděna v plátové zbroji.
Pröbstl i zde vyuţil pro zvýšení psychologického efektu poklek
figury. Generálova socha s alonţovou parukou nese jeho portrétní
rysy. Pod kolenem, na němţ klečí, má čtverrohý polštář
s maršálskou holí, přilbou a rukavicemi. Polštář nese signaturu :
Ioa Sigismvndvs Kerker civis Brvnensis fecit A 1727. Socha
spočívá na tumbě, před kterou se nachází mramorová nápisová
deska. Deska nese dlouhý staroněmecký výčet Ludvíkových činů a
zásluh. Novodobé umístění v závěru kostela bylo podmíněno
dřívějšími

stavebními

úpravami.

Celek

nově

sestavil

a

architektonicky doplnil Bohuslav Fuchs v roce 1964. Z původních
částí

pohřební

kaple

vyuţil

kartuš

s Ludvíkovým

erbem

doprovázenou génii. Kartuš i trofeje za ní, které dřív plnili funkci
supraporty, osadil Fuchs na betonový blok s výraznou římsou,
který pro tento objekt sám navrhnul. Ostatní části původního
náhrobku nalezli své místo v jiné části kostela.
3. KALVÁRIE Z POHŘEBNÍ KAPLE LUDVÍKA RADUITA DE
SOUCHES

45

Bronz, dřevo a pobronzovaný vápenec. Podţivotní velikost. Kolem
1720. Kostel sv. Jakuba v Brně
Kalvárie, sestávající z podţivotních figur Panny Marie, sv. Jana
Evangelisty a Krista na kříţi, byla původně součástí pohřební kaple
Ludvíka Raduita de Souches, která zanikla při puristických
úpravách kostela roku 1874. Štíhlé tělo Krista vzniklo podobně
jako socha Ludvíkova kooperací J. Ch. Pröbstla a J. Z. Kerckera.
Podle datování sochy generála se tedy předpokládá, ţe je mladší
neţ zbývající vápencová dvojice skulptur. Všechny tři sochy však
pojí shodný sochařský rukopis, vycházející z řezbářské zkušenosti.
Roucha všech tří figur jsou dramaticky zvichřená. Expresivní
postoje figur zvyšují dramatičnost vyznění díla. Působivá je i
gestikulace Kristova doprovodu. Svatý Jan, jehoţ postavou
prochází rotační pohyb, kříţí své ruce na hrudi a pohled jeho
zakloněné hlavy směřuje ke Kristu. Marie se v patetickém prohnutí
přiklání ke kříţi. V zalomených rukách svírá šátek. Obě
protějškové figury působí vratce. Dojem lability podtrhuje
přenesení těţiště soch na jednu nohu.
4. ECCE HOMO
Vápenec, ţivotní velikost. 1722. Při vstupu do chrámu sv.
Leopolda u milosrdných bratří v Brně.
Socha stojícího Krista, která byla původně osazena na Dlouhém
mostě přes řeku Svratku na Starém Brně, dnes společně se
Schweigelovou Pietou zdobí vstup do kostela sv. Leopolda v Brně.
Kristus je zde zachycen v kontrapostu těsně po bičování. Hlavu,
“ozdobenou“ trnovou korunou, má přichýlenou k pravému rameni.
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Předpaţené ruce, svázané provazem, jsou novějším doplňkem
poškozené sochy. Přes záda má bohatě řasený plášť. Bederní
rouška, obepínající Kristovy boky, je shodně jako drapérie pláště
traktována mnoţstvím ostrých záhybů. Socha je uzavřena
v kompaktním bloku, přesto působí silně expresivně.

5.

SOCHAŘSKÁ

VÝZDOBA

VÝPLNÍ

ZÁBRADLÍ

MILOTICKÉHO ZÁMKU
Vápenec a monochromně upravené dřevo. 1724-1725(?). Státní
zámek v Miloticích u Kyjova.
Reprezentativní, pravoúhle zalamované schodiště spojuje přízemí
s dalšími dvěma patry. Schodiště lemuje zábradlí, jehoţ výplň tvoří
plastická

dekorace.

Dekorace

je

rozdělena

do

osmnácti

jednotlivých polí. Pole, která spojují přízemí s patrem prvním, jsou
oboustranně zdobena vápencovými reliéfy, které tvoří centrální
motiv situovaný mezi profilované voluty. Stejně jsou řešena i pole
spojující první a druhé patro, ovšem s tím rozdílem, ţe jsou
provedena ve dřevě. Dřevo je opatřeno monochromním nátěrem
imitujícím mramor. Ve schodištním cyklu zachytil J. Ch. Pröbstl
stěţejní okamţiky Vergiliovy Aeneidy. Narativnost jednotlivých
reliéfů je zpravidla omezena na klíčové figury eposu, přičemţ na
kaţdém z reliéfů vystupují nejvíce tři. Velký rozsah zakázky
nedovoloval přílišné bazírování na propracovanosti jednotlivých
figur. Výjevy jsou často schématické. Zvláštní důraz nebyl kladen
ani na perspektivu pozadí. Basreliéfy jsou modelovány měkce a
v určitých partiích aţ malebně. Hodnota celku však tkví především
v obsahovém bohatství. Vzhledem k době, kdy tvořila převáţnou
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část umělecké produkce témata křesťanské ikonografie, zasluhuje
tedy rozsáhlý cyklus inspirovaný antikou jistou pozornost.
6. PUTTI Z PARAPETU SCHODIŠTĚ MILOTICKÉHO ZÁMKU
Vápenec. 1724-1725. Státní zámek v Miloticích u Kyjova
Parapet milotického zámeckého schodiště je osazen čtveřicí
dětských figur. Dva jsou nositeli jednotlivých znaků z erbu
objednavatele Karla Antonína Serényiho. Prvního ovíjí had a druhý
nese na hrudi osmicípou hvězdu. Třetí postava drţí v ruce rybu a
prstem druhé ruky míří do rybích úst. Poslední putto nemá atribut.
Jde o usměvavou postavičku, které jakoby stoupala po schodech.
Pravou rukou míří vzhůru. Moţná měla přimět diváka k pohledu na
freskou vyzdobený strop.
7. SOCHAŘSKÁ SLOŢKA ATIKY MILOTICKÉHO ZÁMKU
Vápenec. 1724-1725. Mírně nadţivotní velikost. Státní zámek
v Miloticích u Kyjova.
Podle smlouvy z roku 1725 získal za J. Ch. Pröbstl za práci
v Miloticích 250 zlatých. Zmíněný honorář se pravděpodobně vázal
pouze ke čtveřici boţstev z antické mytologie. Originály původních
soch dnes na atice nahrazují zdařilé kopie. Originály jsou aktuálně
restaurovány v ateliérech v Uherském Hradišti. Serényiové si pro
svou reprezentaci zvolili nejvyšší antické bohy a bohyně. Na atice
zleva stojí Héra, Zeus, Pallas Athéna a Apollón. Uvolněnost
postojů a proporční vyváţenost, uzpůsobená pro pohled zespod,
jsou dokladem Pröbstlových sochařských kvalit.
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8.

SKULPTURÁLNÍ

SLOŢKA

SLOUPU

NEJSVĚTĚJŠÍ

TROJICE V HUSTOPEČÍCH U BRNA
Vápenec. 1735-1737. Hustopeče u Brna
Fundátorem této práce byl bohatý hustopečský občan František
Adler. Adler věnoval na vybudování sloupu 1500 zlatých. Zbytek
celkové částky 3420 zlatých byl doplacen z obecního rozpočtu a
z darů

dalších

dobrovolníků.

Pröbstlovo

pozdní

dílo

je

v Hustopečích dobře archivně dokumentováno. Známa jsou jména
kooperátora chronografiky díla, kameníka, tesaře i zámečníka.
Z dochovaných dokumentů snadno dovodíme, jak fungoval průběh
podobných Pröbstlových zakázek. Kubická základna sloupu opět
připomíná brněnský model. Proti předchozím základnám jsou však
stěny té hustopečské konkávně prohnuty. Ikonografická náplň
prvních dvou etáţí odpovídá vyškovskému mariánskému sloupu.
Stejně jako ve Vyškově zde spatřujeme sochy sv. Rozálie a sv.
Pavlíny v grottách. Nároţí nesou sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv.
Karla Boromejského a sv. Františka Xaverského. Narozdíl od
světců z vyškovského sloupu však působí prostší a statičtější
formou. Hustopečská statue sice podstoupila řadu restaurátorských
zásahů, i tak ale zvětráváním měkkého kamene dochází ke stále
většímu znečitelnění Pröbstlova ostrého rukopisu. Horní partie
sloupu počíná kónicky se zuţujícím dříkem čtyřhranného průřezu.
U jeho paty stojí zády k sobě Immaculata a sv. Josef. Pouze u
Marie shledáme vzedmutí pláště, které má v sobě něco ze starších
autorových děl. Drapérie ostatních figur jsou téměř splývavé.
Vrchol sloupu korunuje Nejsvětější trojice. Sedící postavy Boha
Otce a Syna, doplněné holubicí Ducha Svatého, reflektují podobné
dílo Antonína Schweigela z Brna. Tato kvalitativně průměrná práce
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J. Ch. Pröbstla však přesto sehrává nezaměnitelnou úlohu
v dotváření celkového charakteru hustopečského náměstí.

Závěrem
Protoţe v rámci této práce byla přiblíţena pouze zachovaná díla,
která většina autorů připisuje Janu Christiánovi Pröbstlovi, rád bych
na tomto místě vymezil několik nejvhodnějších cest moţného
budoucího bádání. Abychom byli schopni docenit osobnost dosud
nepříliš známého autora, bylo by vhodné začlenit současné znalosti
o jeho díle do širšího kontextu barokního sochařství na Moravě.
Zásluţnou prací by byl taktéţ pokus o přesnější rozdělení
jednotlivých autorových počinů v rámci větších zakázek, na kterých
jako zralý sochař spolupracoval s jinými autory a tyto zde záměrně
nebyly uvedeny. Dohledání konkrétních grafických či sochařských
předloh patří k dalším desiderátum této práce. Přestoţe Pröbstl
nepodával po celou dobu své umělecké působnosti vţdy špičkové
výkony, vytvořil několik nesmírně cenných děl. Vliv jeho práce na
mladší generaci zůstává dosud také nevyřešen. Především kvůli
tomu doufám, ţe se naskytne příleţitost pro moţné dohledání
ozvuků jeho díla. Úkolem této práce nebylo vyzdviţení osobnosti
Jana Christána Pröbstla na výsluní nejskvělejších barokních umělců.
Snaha spočívala v připomenutí této často zapomínané osobnosti a
prací, z nichţ některé zůstávaly nedoceněny.
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308.
11. Archiv města Brna, Radní protokoly, sign. 1300, roč. 1713, fol.
774.
12. Viz. Sovadinová, (pozn. 6), s. 63 - Vojtěch Procházka,
Mariánský morový sloup ve Vyškově, Vyškovské noviny LI, 1942, č.
52, s. 7.
13. Cecílie Hálová-Jahodová, Brno. Stavební a umělecký vývoj
města, Praha 1947, s. 174.
14. Srovnej: Viz. Hálová-Jahodová, (pozn. 2), s. 174. – Viz.
Sovadinová, (pozn. 6), s. 44. - Bohumil Samek, Umělecké památky
Moravy, A-I, Praha 1999, s. 176.
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15. Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy, I-N, Praha 1999, s.
512.
16. Viz. Samek, s. 179.
17. Viz. Sovadinová, (pozn. 6), s.71.
18. Autoři publikace o historii města Hustopeče čerpali z chybné
transkripce městské kroniky, která přeloţila jméno Pröbstl jako
Prigh. Sovadinová si však povšimla podobnosti obou jmen, přičemţ
v hustopečské smlouvě u onoho Prigha odpovídala obě jména
křestní. Srovnej: Metoděj Zemek-Alena Zimáková, Město v údobí
let 1600-1848, in: Kolektiv autorů, Hustopeče, Dějiny města,
Hustopeče 1972, s. 103.
19. Viz. Sovadinová, (pozn. 6), s. 25.
20. Toto tvrzení potvrzuje zejména začlenění Pröbstlových prací do
rozsáhlé syntézy ve formě kritického katalogu od kolektivu autorů.
Ivo Krsek-Zdeněk Kudělka-Miloš Stehlík, Umění baroka na
Moravě a ve Slezsku, Praha 1996.
21. S přihlédnutím ke skutečnosti, ţe o symbolice Panny Marie
vyšlo jiţ mnoţství publikací, v nichţ je osvětlen vztah hvězdy
k Matce Boţí, povaţuji popis Vandy Sovadinové jako nesprávný.
Srovnej: Vanda Sovadinová, K činnosti J. Pröbstla na Moravě.
(Diplomová práce), Brno 1973, s. 40.
22. Viz. Sovadinová, (pozn. 6), s. 63 -Vojtěch Procházka,
Mariánský morový sloup ve Vyškově, Vyškovské noviny LI, 1942, č.
52, s. 7.
23. Viz. Sovadinová, (pozn. 6), s. 63
24. Antonín Krajča-Antonín Šorm, Mariánské sloupy v Čechách a
na Moravě, Praha 1939, s. 22-28.
25. Zvláštností je, ţe Pröbstl vytesal sv. Šebestiána v antické zbroji.
Tradičněji bývá uplatněna podoba aktu zahaleného rouškou.

52

26. Srovnej např. se sousoším sv. Brnarda z Karlova mostu od M. V.
Jäckela. Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1974, s. 126.
27. Ve stejné době podobně komponoval celý sloup např. David
Lipart v Telči. Srovnej: Viz. Stehlík, (pozn. 7), s. 417.
28. http://www.ado.cz/obsah/svata-pavlina- citováno 14. 6. 2009 ,
nebo podrobněji: Leoš

Mlčák, K ikonografii sv. Pavlíny, barokní

patronky Olomouce, Zprávy památkové péče LIII, 1993, s. 393.
29. Oldřich J. Blaţíček, Sochařství baroku v Čechách-Plastika 17.18. věku, Praha 1958, s. 37.
30. Martin z Kochemu, Veliký život Pána a Spasitele našeho...Ed.
Miloš Sládek, Praha 2007, s. 192-216.
31. František Böhm, Chrám svatého Jakuba v Brně, Brno 2001
32. Ibidem, s. 5
33. Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy, A-I, Praha 1999, s.
163-168.
34. Viz. Böhm, (pozn. 31) , s. 6
35. Miloš Stehlík, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha
1996, s.387
36. Pavel Balcárek, Brno versus Olomouc, Pod Špilberkem proti
Švédům, Brno

1993, s. 92

37. Ibidem
38. Jako první, kdo komparoval náhrobek s prameny byl Hans
Reutter. Srovnej: Hans Reutter, Brunn, 1916, s. 396 n. Jeho
badatelské poznatky později zhodnotila Cecílie Hálová-Jahodová,
Brno. Stavební a umělecký vývoj města, Praha 1947, s. 166-167 –
Vanda Sovadinová, K činnosti J. Pröbstla na Moravě. (Diplomová
práce), Brno 1973.
39. Viz Balcárek, (pozn. 36), s. 47
40. Ibidem, s. 48
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41. Ibidem, s. 53, V krátké pasáţi, zde autor připomíná olomoucké
kroniky z doby okupace Švédy, které vystihují Radouitovu povahu
víc neţ výstiţně.
Srovnej téţ – Peter Broucek, Louis Raduit de Souches, kaiserlicher
Feldmarschall,

Jahresbuch

der

Heraldisch-Genealogischen

Gesellschaft “Adler“, roč. 1971/73, sv.8, Wien 1973. - Josef Válka,
Dějiny Moravy díl 2, Morava reformace renesance a baroka, s. 110114, Brno 1996.
42. Viz. Válka (pozn. 41), s. 109-n. – František Šujan, Dobývání
Brna Švédy, Brno 1899. Nejen tito, ale i řada dalších autorů vidí
v ojedinělém případě obrany města Brna zlomový okamţik, kdy se
město stalo metropolí Moravy na úkor Olomouce, kterou její velitel
Antonín Miniati, vydal bez boje napospas švédským vojákům.
43. Viz Balcárek, (pozn. 36), s. 76
44. Jiřina Veselá-Martin Reissner, 15. srpen Den Brna, památný den
konce švédského obléhání Brna a Nanebevzetí Panny Marie roku
1645, Brno 2006.
45. Ibidem, s.84. Mimo domů v Brně a ve Vídni tehdy Raduit získal
od císaře pozemky na jiţní Moravě a za nízkou nákupní cenu mohl
odkoupit panství Jevišovice včetně zámku.
46. Ibidem, s. 90-92.
47. O fundaci vnoučat Ludvíka Raduita vypovídá staroněmecký
nápis na kartuši představené před sarkofágem.
48. Viz. Reutter, (pozn. 4), s. 396-n. S názorem Reutterovým se
ztotoţnili všichni pisatelé, kteří později publikovali studie o Janu
Christiánovi Pröbstlovi. Srovnej: Viz. Hálová-Jahodová, (pozn. 2),
s. 166-168. Aţ po nejnovější zmínku v hesle Brno, farní kostel sv.
Jakuba, Viz. Samek, (pozn. 23), s. 167.
49. Viz. Stehlík, (pozn. 7), s. 380.
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50. Situace, kdy litec signuje výslednou podobu díla, přestoţe model
je prací sochaře a do značné míry predestinuje výslednou podobu,
není ničím neobvyklým. Stejně jako Kercker signuje dílo
Pröbstlovo, podepsal se i norimberský litec Harold po odlití sochy
Jana Nepomuckého, jejíţ model zhotovil J. Brokof atp.
51. V. V. Štech, Československé malířství a sochařství nové doby,
Praha 1938, s. 81- 82.
52. Ibidem. Štech upozorňuje na skutečnost, ţe kdyţ chtěli Praţané
roku 1657 nahradit původní dřevěný krucifix na Karlově mostě,
kterou poničili 1648 Švédové, museli vyuţít sluţeb zahraničních
litců. Stejně tak i sochu Jana Nepomuckého museli dle modelu Jana
Brokofa nechat odlít v Norimberku O. Heroldem. Pro brněnský
náhrobek Raduita de Souches hraje jistě svou roli fakt, ţe Jan
Zikmund Kercker pocházel právě z Norimberku.
53. Bohumír Smutný, Rodinný archiv Ugartů (1480) 1644 – 1843,
Inventář MZA v Brně, č. 28, s. 11.
54. Jeden z Ludvíkových portrétů se nachází v kapli Bohorodičky
v Hlubokých Mašůvkách, jak o tom hovoří Pavel Balcárek. Viz.
Balcárek, (pozn. 36), s. 92
55. Dobovou grafiku, zachycující Ludvíkovu tvář, otiskl naposled
Jiří Vaněk. Jiří Vaněk, Velitelé špilberské pevnosti v letech 16451750, in: Forum Brunense, Brno 2007, s. 39
56. Viz. Stehlík, (pozn. 7), s. 387
57. José Pijoan, Dějiny Umění,
58. Popis celkové koncepce královské kaple se nachází v práci:
Matilde Lopez Serrano, El Escorial. The monastery and the prince
s and infant s little house, Madrid 1983, s. 41-48
59. Jiří Číţek-Jan P. Štěpánek, Náhrobek Kašpara Pruskovského
z Pruskova, http://www.hrady.cz/index.php?OID=4236, data staţena
15. 6. 2009
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60. O tom, ţe pokleknutí před autoritou patřilo k vojenskému ţivotu,
nás přesvědčují vyobrazení zachycující vojáky při předávání listin
císaři, pasování do rytířského stavu nebo jako alegorické figury
války. Celou sérii takových obrazů známe např. od A. M.
Lublinského ze 70. let 17. století. Na nich spatřujeme nejen postoj,
nýbrţ i totoţný typ zbroje, v němţ je zachycen Ludvík Raduit de
Souches. Řada reprodukcí je otištěna v knize Josefa Války. Josef
Válka, Morava reformace renesance a baroka, Dějiny Moravy 2.
díl, Brno 1996, s. 78, 115.
61.

V souvislosti

s funebrální

plastikou

se

zaměřením

na

ikonografický koncept náhrobku J. V. W. z Mitrovitz srovnej např.
Martin Pavlíček, Epitaf Karla knížete z Liechtensteinu v kostele
Nanebevzetí P. M. v Opavě (1756-1765). K typologii náhrobků 18.
století v českých zemích, in: Studia Moravica 3, AUPO, Olomouc
2005, s. 135-139.
62. Viz, pozn. 18
63. Maršálská hůl je atributem nejvyšších vojenských důstojníků a
jako taková byla vţdy zobrazována s nemalou pýchou.
64. Srovnej Viz. Hálová-Jahodová, (pozn. 2), s. 168 – Viz.
Sovadinová, (pozn. 6), s. 42
65. Jednou z posledních prací, která defacto potvrzuje, ţe jde o
Pröbstlovo dílo, aniţ by se k problému blíţe vyjádřila, je soubor
statí- Barok v soše, kde nalezneme fotografii krucifixu s připsáním
J. Ch. Pröbstlovi. Miloš Stehlík, Barok v soše, Brno 2006, s. 198.
66. Srovnej Viz. Hálová-Jahodová, (pozn. 2), s. 168 – Viz.
Sovadinová, (pozn. 6), s. 42
67. Jaromír Neumann, Český Barok, 2. vydání, Praha 1974, s. 44.
Citovaný autor zde sice srovnává pískovec s mramorem, ale
zmíněná definice se dá jistě aplikovat na srovnání pískovce
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s bronzem, jehoţ materiálová variabilita je, co do moţnosti leštění a
precizování detailů ještě bohatší.
68. Viz. Reutter, (pozn. 4), s. 397- Viz Sovadinová, (pozn. 6), s. 95
69. Viz. Hálová-Jahodová, (pozn. 2), s. 168 – Viz. Sovadinová,
(pozn. 6)
70. Bible, EV. (S) Jana, Kapitola 19, verš 1.
71. Archiv města Brna, Radní protokoly, sign. 1315, ročník 1723,
fol. 112.
72. Marek Perůtka, Ikonografická koncepce sochařské výzdoby aleje
v Samoíiškách, in. Historická Olomouc a její současné problémy V.
Olomouc 1985, s. 98-106.
73. Ivo Krsek-Zdeněk Kudělka-Miloš Stehlík, Umění baroka na
Moravě a ve Slezsku, Praha 1996, s. 107.
74. Jakým způsobem chápal barokní člověk smrt, můţeme pochopit
při četbě dobové literatury. Nepřekonatelným způsobem to zachytil:
Zdeněk Kalista, Tvář baroka, Mnichov 1982, s. 70-74.
75. Detailu s uzlem si povšimla jiţ Vanda Sovadinová. Viz.
Sovadinová, (pozn. 6), s. 42. Ani v této pasáţi však nesouhlasí
s Pröbstlovým autorstvím Krucifixu.
76. Bible, EV. (S) Jana, Kapitola 19, verš 1.-12.
77. Viz. Sovadinová, (pozn. 6), s. 23. Srovnej téţ: Archiv města
Brna, Radní protokoly, sign. 1314, ročník 1722, fol. 730.
78. Viz. Hálová-Jahodová, (pozn.ě), s. 174.
79. Viz. Kalista, (pozn. 75), s. 70-74. Jakým způsobem a v jakém
rozsahu byla barokní kultura prodchnuta myšlenkami o smrti,
demonstruje ve své studii-Josef Hanzal, Smrt v barokním myšlení a
literární tvorbě, in: Barokní umění a jeho význam v české kultuře,
Praha 1991, s. 202-206.
80. Viz. Hanzal, (pozn. 80), s. 204.
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81. Státní zámek Milotice, Bratislava, nesign. , nedat.
82. Václav Bůţek, Ţivot na dvorech barokní šlechty, České
Budějovice 1996- Státní zámek Milotice, Bratislava, nesign. , nedat.
83. Zdeněk Kalista, Tvář Baroka, Mnichov 1982, s. 91-94, Tomáš
Knoz, Moravská barokní šlechta, in: Morava v době Baroka, Brno
2004, s. 47-49
84. Ibidem
85. www.zamekmilotice.cz – citováno 14. dubna 2009. Hesla
konkrétních ikonografických schémat lze vyhledat téţ viz. Katalog:
Umění Baroka na Moravě a ve Slezsku, či heslo Milotice, in:
Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy, J-N, Praha 1999, s.
513-518, dále např. Antonín Bartušek, Státní zámek v Miloticích, in:
Milotice státní zámek a okolí, Praha 1953, s. 1-n.
86. Například ve freskové výzdobě hlavního sálu od Řehoře Ignáce
Ecksteina z Brna z roku 1725.
87. Jakub Oldřich Blaţíček, Sochařství Baroku v Čechách-Plastika
17.-18. věku, Praha 1958, s. 27
88. V předmluvě k Vergiliově Aeneidě o tom hovoří Radislav
Hošek, s. 15
89. Viz. Sovadinová, (pozn. 6), s.47-48
90. Publius Vergilius Maro, Aeneis, překlad Otmara Vaňorného,
Praha 1970.
91. Viz. Sovadinová, (pozn. 6), s. 45-47
92. Ibidem
93. Ibidem
94. Viz. Samek, (pozn. 24), s. 513-518
95. Viz. Hošek, (pozn. 88), s. 19
96 Historická Olomouc a její současné problémy V. Olomouc 1985
97. V. V. Štech, Rozprava o reliéfu, Praha 1958, s. 103-104
98. Viz. Sovadinová, (pozn. 6), s. 46
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99. Viz. Neumann, (pozn. 26), s. 126, Podobné definice shodného
Braunova díla uţil jiţ dříve V. V. Štech. Srovnej: Viz Štech, (pozn.
17), s. 103.
100. Viz. Vergilius, (pozn. 90), s. 29-31.
101. Ibidem, s. 13-n.
102. „ Odlož strach, má dcero, je nezměněn potomstva tvého osud,
ty uzříš město a pevné Lavinské hradby, které ti slíbeny jsou...“
103.Ibidem, s. 34: „ Obzvlášť Aeneas věrný se u sebe nad smrtí
rmoutí Oronta, rázného v boji i Amyka, nad krutým losem...“
104. Ibidem, s. 54-55.
105. Jako druhá alternativa pro vysvětlení tohoto ikonografického
schématu připadá v úvahu označení figury jako Kalchanta. Kalchás
byl věštcem v achajském vojsku před Trójou. V Homérově podání
pak narazíme i na scénu s hadem, který se při jeho věštění objevil
pod oltářem. Jestliţe měl tedy Pröbstl na mysli tohoto věštce, musel
znát bezpodmínečně předlohy z Iliady, protoţe přestoţe v Aeneidě
jméno Kalchás nalezneme, o hadovi zde není nejmenší zmínky.
106. Vojtěch Zamarovský, Bohové a hrdinové antických bájí, Praha
1965, s. 190-191.
107.Viz. Vergilius, (pozn. 90), s. 137-165.
108.Ibidem, s. 188.
109. Ibidem, s. 189-190.
110. Ibidem, s. 114-115.
111. Ibidem, s. 115.
112 Ibidem, s. 116-117.
113. Ibidem
114. „Teď tu tuhleten Paris i se svou zženštilou cháskou, čapkou
pod bradou spjatou má pokryté maštěné vlasy, lýdskou-kořisti své
smí užívat-my jenom dary nosíme do chrámů tvých-v tvou moc však
věříme marně.“
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115. Srovnej např. James Hall, Slovník námětů a symbolů ve
výtvarném umění, překlad Allana Plzáka, Praha 1991, s. 348-349.
Zde nalezneme pod heslem Pes zmínku o tom, ţe pokud je pes
zobrazen v přítomnosti vdovy, svědčí o její věrnosti manţelově
památce. V Probstlově podání tedy k vyjádření porušení této
vlastnosti a příčině Dídónina zoufalství.
116.Viz. Vergilius, (pozn. 90), s. 120.
117. Ibidem, s. 134.
118. Ibidem, s. 136.
119. Ibidem, s. 178.
120. Ibidem, s. 174-178.
121. Ibidem, s. 179.
122. Stěţí lze přesně definovat, kterého z démonů a oblud chtěl touto
figurální kompozicí Pröbstl zobrazit. V textu jsou tedy uvedeny
pouze termíny, jimiţ je označena daná pasáţ, popisující putování
mezi Smutkem, Bázní, Trýzní, Nestvorností, Skyllami, Harpyjemi
atp. Pasáţ nalezneme Ibidem, s. 180-181.
123. Ibidem, s. 186-187.
124. Ibidem, s. 185-186.
125. Ibidem, s. 193-203.
126. Ibidem, s. 76.
127. Ibidem, s. 77-81.
128. Ibidem, s. 203.
129. Viz. Zamarovský, (pozn. 107), s. 36.
130. Viz. Vergilius, (pozn. 90), s. 220-222.
131. Viz. Zamarovský, (pozn. 106), s. 324.
132. Viz. Vergilius, (pozn. 90), s. 236-237.
133. Ibidem, s. 248-262. Zvlášť působivý je Vergiliův popis nového
štítu. Jde o zřejmou paralelu s Homérovým výkladem o nádherách
štítu Achillova.

60

134. Ibidem, s. 269-281.
135. Ibidem, s. 236-237.
136. Viz. Sovadinová, (pozn. 6), s. 46.
137. Viz. Hall, (pozn. 115), s. 149.
138. Ibidem, s. 391.
139. K přesnějšímu vysvětlení bude moţno dospět pouze hlubším
studiem literárních pramenů. Opět by v tomto pátrání mohlo přispět
důslednější probádání knihovny milotického zámku.
140. Josef Válka, Morava reformace renesance a baroka, Dějiny
Moravy 2. díl, Brno 1996, s. 118.
141. Tomáš Knoz, Moravská barokní šlechta, in: Morava v době
baroka, Brno 2004, s. 45-49.
142. Na tomto místě si dovoluji uţít termínu člověka, jenţ
v Miloticích zřídil expozici, jejíţ náplní jsou faksimile barokních soch.
Miloš Stehlík, Originál-Faksimile, Barokní sochařství na Moravě, Brno
1987, s. 4-5.
143.Viz. Stehlík, (pozn. 7), s. 360-361.
144.

Ibidem.

145.

Viz. Sovadinová, (pozn. 6), s. 24.

146. Viz. Zamarovský, (pozn. 106), s. 134-135.
147. Ibidem, s. 334-337.
148. Viz. Sovadinová, (pozn. 6)
149. Robert Graves, Řecké mýty I, překlad Jiří Hanuš, Praha 1982, s.
97-102.
150. J. Grabmüller, Milotice, Brno 1965. nebo – J. Hynek, Zámek
Milotice u Kyjova, Významný stavební doklad barokního umění a
historie našeho kraje, Malovaný kraj 9 , 1973, č. 2, s.18.
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Summary
Jan Christián Pröbstl was a baroque sculptor. He was born before
1700 (maybe 1677). He came from sculptural family. His father
Jan Kaspar Pröbstl was one of the most important persons of
baroque Brno. First known sculpture, made by Jan Christián, is
plague column in Vyškov. Pröbstl made it between years 1715 and
1718. For this town is the greatest baroque artwork. After
completing this monument Pröbstl came back to Brno. In centre of
Moravia he began working on his best known sculpture. It was
tomb stone for Ludvik Raduit de Souches. Jan Zikmund Kercker
made a metal sepulchre by Pröbstl’s wood models in 1727. In this
time we could see this work inside saint Jacob’s church in Brno.
Among other Pröbstl’s work from Brno is ranked Ecce Homo.
Pröbstl made this sculpture in 1722 for a bridge across the river
Svratka. Now it stays in front of saint Leopold’s church. The most
extensive Pröbstl’s work is situated in Milotice. In interior of
baroque chateau is representative scale with relief decorations and
four figures putti that are author’s works. For exterior he made four
gods inspired of antic mythology. His last artwork is dominant of
square in Hustopeče near Brno. It is column of Holy Trinity. He
finished this work in 1737. He finished with sculptural work and
opened an own coffee house after completing this column.
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Seznam vyobrazení
1. Mariánský morový sloup ve Vyškově
2. Socha sv. Šebestiána z morového sloupu ve Vyškově
3. Socha sv. Rocha z morového sloupu ve Vyškově
4.Socha sv. Karla Boromejského z morového sloupu ve Vyškově
5. Socha sv. Františka Xaverského z morového sloupu ve
Vyškově
6. Socha Marie z morového sloupu ve Vyškově
7. Detail sochy Marie z morového sloupu ve Vyškově
8. Detail figury anděla z vyškovského morového sloupu
9. Novodobá rekonstrukce náhrobku Ludvíka Raduit de Souches
v závěru kostela sv. Jakuba v Brně
10. Socha Ludvíka Raduit de Souches v závěru kostela sv. Jakuba
v Brně
11. Detail sochy Ludvíka Raduit de Souches
12. Krucifix z kostela sv. Jakuba v Brně
13. Socha Ecce Homo
14. Detail Kristovy tváře ze sochy Ecce Homo
15. Vestibul se schodištěm v Miloticích u Kyjova
16. Reliéf truchlícího Aenea z výzdoby schodiště v Miloticích u
Kyjova
17. Reliéf s motivem Trójského koně
18. Reliéf zobrazující Láokoónta
19. Reliéf s věštcem (?)
20. Reliéf zachycující poţár lodí a bohyni Íris
21. Reliéf se vztyčováním Déifobova náhrobku (?)
22. Meneláos, Déifobos a Helena
23. Reliéf se začátkem lovu
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24. Reliéf s lovci plašenými bouří
25. Iarbova stíţnost
26. Reliéf Anny a Dídó
27. Hermés kárá Aenea
28. Reliéf s Annou, Dídó a chůvou Barkou
29. Sebevraţda Dídó
30. Aeneas se zlatou větévkou pro Persefóneiu
31. Aeneas a Sybilla před vstupem do podsvětí
32. Reliéf s démony
33. Aeneas se omlouvá Dídó
34. Cháron a duše nemluvňat
35. Aeneas a Anchíses (?)
36. Anchíses předvídá synovi budoucnost
37. Aeneas s Venuší před hořící Trójou
38. Aeneas prchá s otcem a se synem z hořící Tróje
39. Anchíses pouští Aenea z podsvětí
40. Allektó
41. Turnus
42. Aeneas a Tiberius
43. Venuše dává Aeneovi novou zbroj
44. Nísos a Euryalos
45. Aeneas a Drances ujednávají mír
46. Reliéf s bachyní
47. Putto s hadem ze schodiště zámeckého vestibulu v Miloticích
48. Putto

s hvězdou

ze

schodiště

zámeckého

vestibulu

v Miloticích
49. Putto s rybou ze schodiště zámeckého vestibulu v Miloticích
50. Putto ze schodiště zámeckého vestibulu v Miloticích
51. Figura Héry z atiky milotického zámku
52. Socha Dia z atiky milotického zámku
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53. Socha Pallas Athény z atiky milotického zámku
54. Socha Apollóna z atiky milotického zámku
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1 Jan Cristián Pröbstl, Výzdoba morového sloupu, 1715(?)-1719, Tesaný vápenec,
Masarykovo náměstí ve Vyškově. Foto: Jan Lauro

2 Jan Cristián Pröbstl, Svatý Šebestián z výzdoby morového sloupu, 1715(?)-1719, Tesaný
vápenec, Masarykovo náměstí ve Vyškově. Foto: Jan Lauro

73

3 Jan Cristián Pröbstl, Svatý Roch z výzdoby morového sloupu, 1715(?)-1719, Tesaný
vápenec, Masarykovo náměstí ve Vyškově. Foto: Jan Lauro

4 Jan Cristián Pröbstl, Svatý Karel Boromejský z výzdoby morového sloupu, 1715(?)-1719,
Tesaný vápenec, Masarykovo náměstí ve Vyškově. Foto: Jan Lauro
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5 Jan Cristián Pröbstl, Svatý František Xaverský z výzdoby morového sloupu, 1715(?)-1719,
Tesaný vápenec, Masarykovo náměstí ve Vyškově. Foto: Jan Lauro

6 Jan Cristián Pröbstl, Panna Maria z výzdoby morového sloupu, 1715(?)-1719, Tesaný
vápenec, Masarykovo náměstí ve Vyškově. Foto: Jan Lauro
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7 Jan Cristián Pröbstl, Panna Maria z výzdoby morového sloupu, 1715(?)-1719, Tesaný
vápenec, Masarykovo náměstí ve Vyškově. Foto: Jan Lauro

8 Jan Cristián Pröbstl, Anděl mezi světci z výzdoby morového sloupu, 1715(?)-1719, Tesaný
vápenec, Masarykovo náměstí ve Vyškově. Foto: Jan Lauro
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9 Jan Christián Pröbstl a Jan Z. Kercker, Novodobá rekonstrukce náhrobku Ludvíka Raduit de
Souches podle Bohuslava Fuchse, 1722-1727, Bronz, mramor, pískovec a beton. Ţivotní
velikost. Kostel sv. Jakuba v Brně. Foto: Jan Lauro
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10 Jan Christián Pröbstl a Jan Z. Kercker, Náhrobek Ludvíka Raduita de Souches , 17221727, Bronz, mramor a pískovec. Ţivotní velikost. Kostel sv. Jakuba v Brně. Foto: Jan Lauro
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11 Jan Christián Pröbstl a Jan Z. Kercker, Náhrobek Ludvíka Raduita de Souches-detail ,
1722-1727, Bronz, mramor a pískovec. Ţivotní velikost. Kostel sv. Jakuba v Brně. Foto: Jan
Lauro

12 Jan Christián Pröbstl a Jan Z. Kercker, Krucifix z původního náhrobku Ldvíka Raduita de
Souches , 1722-1727, Bronz na dřevě. Mírně podţivotní velikost. Kostel sv. Jakuba v Brně.
Foto: Jan Lauro
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13 Jan Christián Pröbstl, Ecce Homo, 1722, Tesaný vápenec, Ţivotní velikost, Při vstupu do
chrámu sv. Leopolda kláštera-nemocnice milosrdných bratří v Brně. Foto: Jan Lauro

14 Jan Christián Pröbstl, Ecce Homo-detail, 1722, Tesaný vápenec, Ţivotní velikost, Při
vstupu do chrámu sv. Leopolda kláštera-nemocnice milosrdných bratří v Brně. Foto: Jan
Lauro
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15 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště, 1724-1725, Vápenec a dřevo s bílou politurou,
Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

16 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail truchlícího Aenea, 1724-1725, Vápenec,
Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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17 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-reliéf s Trójským koněm, 1724-1725, Vápenec,
Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

18 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Láokoónt, 1724-1725, Vápenec, Vestibul
zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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19 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail s věštcem, 1724-1725, Vápenec, Vestibul
zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

20 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail s poţárem lodí a Íris, 1724-1725, Vápenec
a dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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21 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Vztyčení Déifobova náhrobku(?), 17241725, Vápenec a dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

22 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Meneláos, Déifobos a Helena(?), 17241725, Vápenec a dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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23 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Začátek lovu, 1724-1725, Vápenec a
dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

24 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Lovci splašení bouří, 1724-1725, Vápenec
a dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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25 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Iarbova stíţnost, 1724-1725, Vápenec a
dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

26 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Anna a Dídó, 1724-1725, Vápenec a
dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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27 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Hermés kárá Aenea, 1724-1725, Vápenec
a dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

28 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Anna, Dídó a chůva Barka, 1724-1725,
Vápenec a dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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29 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Sebevraţda Dídó, 1724-1725, Vápenec a
dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

30 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Aeneas s větévkou pro Persefóneiu, 17241725, Vápenec a dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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31 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Aeneas a Sibylla před vstupem do
podsvětí, 1724-1725, Vápenec a dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan
Lauro

32 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Démoni zhouby a smrti, 1724-1725,
Vápenec a dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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33 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Aeneova omluva Dídó , 1724-1725,
Vápenec a dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

34 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Cháron a duše nemluvňat, 1724-1725,
Vápenec a dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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35 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Aeneas a Anchíses, 1724-1725, Vápenec a
dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

36 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Aeneas s Venuší před hořící Trójou, 17241725, Vápenec a dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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37 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Aeneas, Ascanius a Anchíses, 1724-1725,
Vápenec, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

38 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Aeneas opouští podsvětí, 1724-1725,
Vápenec, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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39 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Allektó, 1724-1725, Vápenec, Vestibul
zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

40 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Turnus, 1724-1725, Vápenec a dřevo,
Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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41 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Aeneas a Tiberius, 1724-1725, Vápenec a
dřevo, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

42 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Aeneas dostává novou zbroj, 1724-1725,
Vápenec, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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43 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Nísos a Euryalos, 1724-1725, Vápenec,
Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

44 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail Aeneas a Drances sjednávají mír, 17241725, Vápenec, Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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45 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba schodiště-detail bachyně, 1724-1725, Vápenec, Vestibul
zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

46 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba parapetu schodiště-Putto s hadem, 1724-1725, Vápenec,
Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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47 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba parapetu schodiště-Putto s hvězdou, 1724-1725, Vápenec,
Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

48 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba parapetu schodiště-Putto s rybou, 1724-1725, Vápenec,
Vestibul zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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49 Jan Christián Pröbstl, Výzdoba parapetu schodiště-Putto, 1724-1725, Vápenec, Vestibul
zámku v Miloticích u Kyjova. Foto: Jan Lauro

50 Jan Christián Pröbstl, Sochařská výzdoba atiky, 1724-1725, Vápenec, Státní zámek
Milotice u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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51 Jan Christián Pröbstl, Sochařská výzdoba atiky-Héra, 1724-1725, Vápenec, Státní zámek
Milotice u Kyjova. Foto: Jan Lauro

52 Jan Christián Pröbstl, Sochařská výzdoba atiky-Zeus, 1724-1725, Vápenec, Státní zámek
Milotice u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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53 Jan Christián Pröbstl, Sochařská výzdoba atiky-Pallas Athéna, 1724-1725, Vápenec, Státní
zámek Milotice u Kyjova. Foto: Jan Lauro

54 Jan Christián Pröbstl, Sochařská výzdoba atiky-Apollón, 1724-1725, Vápenec, Státní
zámek Milotice u Kyjova. Foto: Jan Lauro
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