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VILÉM BITNAR:

ÚVODNÍSLOVO.

Výstavka svatojánských Pragensii, kterou„Výbor
Svatojanský“ zahájil dne 19. března v sále starobylého kláštera
Alžbětinek na Novém Městě Pražském, pokouší se podati při
bližný obraz dnešní situace kultury svatojánské v Praze. Výbor
počíná s výstavkou uvědoměle v den, kdy katolický národ
oslavuje 200. výročí kanonisace mučedníka Jana Nepomu
ckého, aby tímto činem rozmnožil projevy jubilejního roku
a ukázal, že nejen minulost náboženská žije dosud v míře až
hýřivé v památkách staré Prahy barokové a obrozenské, ale že
prastarý kmen české katolicity neusýchá, nýbrž oživuje i dnes
ještě mladými ratolestmi nové tvůrčí práce umělecké.

Podivuhodným dílem Prozřetelnosti oslněn je letošní rok
dvojím výročím velkých událostí, v nichž živel náboženský
prolíná a slučuje se s živlem národním. Celé tisíciletí dovršeno
bude dne 28. září od mučednické smrti zakladatele českého

státu. vévody Václava Svatého, ne j starší ho z českých mužů,
kteří dosáhli koruny světců. Celá dvě století odnesou dne 19.
března vlny Vltavy do moře nekonečnosti od chvíle, kdy
u věčném Římě vyřknuto bylo slavné slovo svatořečení nej
mladšího z českých patronů.

Táhne-li se jako zlatá nit' celým nekonečným tisíciletím
v podivuhodnésouvislostitradice Svatováclavská, stále
oživujícía horouci, naplňuje obsahkultu Svatojanského
žhoucím vytrženim dvě století národního života četných poko
lení. dýchajících ovzduší kypícího baroku i sladké vůně idyly
obrozenské. V průběhu uplynulých desíti věků znamenají obě
letošní jubilea dočasně počátek a konec vývoje našeho duchov—
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niho života, dva dějinné mezníky a prozíravý Čech snadno
postřehne í pochopí, že mu nelze oslavovati pouze jubileum
jedno, ale že logicky pokloniti se musí oběma hraničníkům
duchové oblasti, v níž podnes žije. Nebot' je-li Svatý Václav
kořenem, je důsledně Svatý Jan květem jedné a téže lodyhy
naší národní bytosti.

Proto k representačně rozlehlé milleniové výstavěSvatovác
lavské nutně přidružil „Výbor Svatojanský“ menší a skrom
nější výstavku pražských památek úcty svatojanské. Ona má
ukázati, v jak početných &rozmanitých formách uměleckého
tvoření uměl český člověk vyjádřiti svůj ideový i citový poměr
k Světci, jenž v dobách tragického úpadku národa dovedl způ
sobiti skutečný zázrak: vytvořil ovzduší bolestné touhy, sladké
naděje, horoucí důvěry a posléze i plesného ukojení v dosa
ženém obrození národního vědomí. Světec z Nepomuka vy
růsta' tu z představitele příslovečného „temna“ na patrona
rodící se české nacionality.

Výstavka, omezivší se jen na malý úsek obrovské oblasti
umělecké tvořivosti svatojanské, pouze na památky původu
„pražského,nebo na projevy v Praze trvale zdomácnělé. podává
přes to obraz dosti úplný. Ukazuje pod zorným úhlem pražské
kultury památky velkého umění architektury, sochařstvíi má
lířství právě tak, jako výběr z nesčetných plodů umění drob
ného. Aspoň v obrazech předvádí chrámy i kaple. stavěné ke
cti Světcověv době velkých mistrů pražské architektury,
vobrazech i skutečných plodech představuje výtvory sochař
ství, jež dodalo Praze určitého půvabu a rovněž tak díla ma
lířství, které se neomezilo jen na obrazy oltářní četných
pražských kostelů, nýbrž zmocnilo se i omítek starých domů
patricijských. A z pokladů veřejných i soukromých sbírek vy
ložila celé trsy plodů oněch drobných umění, jak se často
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Olej neznámého mistra.
Ignác Raab (+ 1787)?

Maiitel: Prof. Jan Boháč v Praze.



v suverénní dokonalosti projevovala plasticky v řezbářství,
ceroplastice, keramice, sklářství, zlatnictví, stříbrnictví, me
dailérství. umělém zámečnictví a kovářství, kovolitectvi železa

i bronzu, specielně v zvonařství. m alí řsky pak v mědirytech,
ocelorytech i dřevorytinách, v intimním obrázkářstvi, v ma
lířství na skle i porculánu, v miniaturách, v grafické výzdobě
tisků a v paramentice.

Vedle uměn výtvarných rozlila se i hudba komponovaná
ke cti Světcově mořem po českých vlastech. Nesčetné jsou
skladby vokální i instrumentální, jimiž staříi moderní mistři
oslavili Jana Nepomuckého. Všechny formy umění hudebního
zajásaly pod taktovkami českých ředitelů kůr—ů:mše, ořfertoria,
graduale, arie, hymny, koncerty, melodramata . . ., všemi hu
debními nástroji byl chválen mi10vaný Světec českého obro
zení a vývoj naší hudbyv XVIII. věku dal by se napsati takřka
v specielní monografii o hudbě svatojánské. Od Holana Ro
venského až po obrozenského Koželuha jaká to řada kompo—
nistů! Výstava aspoň v skromných ukázkách prozrazuje bo
hatství hudebních archivů Svatovítského. Strahovského. Kři
žovnického, Musejního, Universitního a sbírek Konservatoře.

Pozadu nezůstala ovšem ani lit e r a tu r a, která se rozvila
ve všech odvětvích v nepřehledném bohatství. Svatojánská
poesie u m ělá vyjadřovala se prosou i veršem v takovém
množství plodů, že si v své celonárodní živelnosti hledá rovné
v české slovesnosti. Četné legendy, dramatické hry, poetická
kázání, hymny církevních officii, epigramatické nápisy na sla
vobranách i sochách a umělé skladby písňové v kancionálech
doplněny jsou nesčíslnými projevy veršovaných výlevů M u 5y
lidové. Vedlerozlehléprosy náboženské všechodvětvi
homiletiky, asketiky. modlitebních knih nebekličových. po
lemik a písemných památek Bratrstev svatojánských vyrostlo
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Apotheosa Svatého Jana Nepomuckého.
Dle kresby Václava Markovského (1- 184.6)

ryl Jiří Dóbler (1- 184.53.



i vydavatelské D ě dic t ví S v a toj a n s k é, pozoruhodná
literatura kalendářová a vzpomínková. Tu již počíná i písem
nictví vědecké, podávající výsledkybadání historického. ha
giologického i folkloristického.

Laskavou ochotou ředitelů pražských museíi knihoven ,před
stavených klášterů i kostelů, majitelů četných soukromých
sbírek podařilo se v miniatuře podati přehled všeho výše uve
deného snažení duchovního, při čemž vůdčí ideou bylo obje
viti především věci buď zcela nové nebo jen málo známé. Tim
Výstavka povznesla se nad úroveň pouhé náhodné a nesou
stavné sbírky předmětů a poskytne leckde užitek i vážnému
badání. Nových podnětů poskytnou zajisté úvodní informa
tivní reliefky, napsané od znalců příslušných oborů, za nimiž
uvedeno je vždy aspoň několik význačnějších předmětů. od
borně popsaných, jichž podrobný seznam orientačně očíslovaný
uvádí katalog na konci. Vzdávajíce srdečné díky všem vysta
vovatelům i horlivým pracovníkům, můžeme radostně kon
statovati, že Praha svatojanská vykonala zde v roce význam
ného jubilea Světcova svou povinnost náboženskou, kulturní
i vlasteneckou !



Dr. ANTONÍN PODLAHA:

SVATOJANSKÉ MALÍŘSTVÍ PRAŽSKÉ.

Soudobá podobizna Svatého Jana Nepomuckého se nám
nedochovala, Tak je tomu i u přemnohých jiných světců &
světic. V takových případech církevní umění tvoří postavu
ideální. Snaží se v ni vystihnouti osobitost Světcovu a zdobí
ji odznaky nebo-li atributy, vztahujícími se k jeho životu nebo
k mučednické jeho smrti. Postava tak0vá stává se pak vzornou
neboli typickou: poznáváme v ní ihned určitého Světce. Ně
jaký čas bylo sice domnění, že dochoval se věrný obraz Sva
tého Jana, zhotovený hned po nalezeni jeho mrtvého těla. Jest
to onen obraz, jenž nalézal se kdysi v majetku malíře Karla
Škréty, později přešelv majetek rodiny Ledvinků z Adlerfelsu
a nalézá se nyní v zámecké kapli vLysé nad Labem. Ale obraz
ten pochází vpravdě teprve z prvé p010vicestoletí sedmnáctého.

Svatý Jan Nepomucký byl a dosud je zobrazován v chóro—
vém oděvu kanovnickém, s kožíškem na ramenou, s pěti
hvězdnou svatozáří, s krucifixem a palmou mučednickou.
Obličej má plnovous, ač v jeho době kněží vousů nenosili.
Bylo to zvykem až ve stoletích XVI. a XVII. Nic na tom ne
záleží, zda tato podoba je historicky správna nebo nikoliv. Vžila
se všeobecně a každý na první pohled pozná v ní Svatého Jana
Nepomuckého.

Na obraze od Karla Škréty (1610 až 1674), chovaném
v chrámě Křižovnickém, spatřujeme poprsí našeho Světce s bi
retem na hlavě, pohlížejícího vroucně na krucifix, jejž v ru—
kou drží. Vedle vznáší se andílek s palmovou ratolestí v levici,
držící pravou ručkou nad jeho hlavou věnec. Ostře osvětlená
tvář Světcova a jeho levice krucifix držící odrážejí se účinně



od temného pozadí. Kopie tohoto obrazu, kterouž zhotovil
Karel Antonín Kulik (1654.až 1715), nalézá se v dómě
Svatovítském. Podobně koncipován je obraz Světcův od Jana
Jiřího Heintsche (1656 až 1712), s tim jen rozdílem, že
hlava je pozdvižena a zanícené oči pohlížeji stranou vzhůru.

V úřadě almužníka zobrazil Svatého Jana Nepomuckého
malíř Ign ác R a ab (1715 až 1787) v oltářním obraze chrá
mu Svatého Mikuláše na Menším Městě Pražském. Světec

stoji u vchodu chrámu, obklopen jsa ubožáky, z nichž někteří
s důvěrou k němu ruce vztahují, jiní, již obdarovaní, spoko
jeně odcházejí. Podle podání vykonal Svatý Jan v předtuše
blízké smrti pout do Staré Boleslavě. Jesuita Ignác Raab zo
brazil jej jakožto poutníka, v dlouhém, černém taláru,prosto
vlasého, an levicí, pod jejímž paždím má klobouk, Opírá se
o hůl, v pravici drží rozevřenou knihu, z níž se modlí.

Vechrámě Strahovském jezdařilýobraz Fran tiška Palka
(1724. až 1770), na němž spatřujeme našeho Světce klečícího
předMariánským reliefem Staroboleslavským, jejž anděl v ru
kou drží. Světec pravicí ukazuje na okovy &hořící pochodeň
na zemi ležící, odznaky to krutého svého utrpení. V pozadí
otevírá se pohled na jeho mučeniště, kamenný most Karlův.
Malíř František Palko je rovněž tvůrcem efektního obrazu
chovaného v obrazárně „Vlasteneckých přátel umění“ v Praze.
Bezduché tělo Světcovo plyne ve svitu měsíčním na hladině
Vltavy.

MalířVáclav Vavřinec Rainer (1689 až 1745)vy
tvořil krásnou apotheosu Svatého Jana Nepomuckého. Světec
v rouše kanovnickém klečí v oblacích nesených anděly &po
hlíží sezanicenim k nebi, kdež nad ním andílek drží obroučku

spěti hvězdami. Pravici má Světec pozdviženu stranou vzhůru,
levice jeho spočívá na prsou. V jiném svém díle, na obraze
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v dominikánském chrámě Svatého Jiljí, ukazuje nám Rainer
Světce stojícího u oltáříku s rozestřenýma rukama &pohlíže
jícího vzhůru, kde andílkové ukazují na krucifix. V pozadí
spatřuje se drobný výjev svržení s mostu.

Dramatickou scénu, kterak český král Václav IV. nutí Sva
tého Jana Nepomuckého, aby vyzradil zpovědní tajemství,
vylíčil způsobem velice zdařilým mistr J 0 s e f F ii h r i c h
(1800 až 1876). Král s pohárem při ruce a s chrtem u nohou
rozlícen ukazuje na kamenný most, dávaje tak Světci na sro
zuměnou, co jej očekává, nebude-li mu po vůli. Ale Světec
odvrací se od něho s posuňkem odmítavým.

Vroucím pojetím vyniká malba J 0 s e fa H el l i c h a (1807
až 1880), pocházející z roku 1855 a nacházející se v bývalém
seminářském chrámu Svatého Salvátora na Starém Městě

Pražském. Svatý Jan v rouše kanovnickém, s rukama na prsou
zkříženýma, pohlíží kleče s vroucím zanícením na krucifix,
kolem něhož vine se významně passiflora, mučenka. V pozadí
na hladině vodní leskne se patero hvězd . .. Hellich zobrazil
také Svatého Jana Nepomuckého s Blahoslaveným Janem Sar
kandrem, jenž zemřel o 222 let později rovněž jako mučedník
za zpovědní tajemství. Důmyslně tedy předvádí nám umělec
oba tyto hrdiny jako bratry ruku v ruce spolu kráčející.

Monumentálnějeststylisovánnávrh Fran tiška Sequense
(1856 až 1896) pro sklomalbu okenní ve chrámu Svatovít
ském. Světec klidně na oblacích stojící klade prst pravice vý
znamně na ústa na znamení mlčelivosti. Po stranách vznášejí
se andělé. z nichž jeden drží mučednickou korunu a druhý
palmu.

Jemnou poesiiprovanutje obraz Josefa Tulky, jak Svatý
Jan Nepomucký podává královně Žofii svaté přijímání. Je to
hluboce procítěná práce umělce nábožensky i asketicky zalo
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Ptolamovaný obrázek pergaměnovy
Manu—l. Václav Vítek, Vinohrad)



ženého, jakým Tulka opravdu byl. V rozkvětu svého umělec
kého vývoje opustíl svou vlast a uchýlil se do klášterního zátiší
kdes v Italii. _

Klidnou akademickou slavnostností působí obraz, jejž. vy
tvořil Em a n u el D í t č (1862) pro chrám Svatého Ignáce
v Praze. Svatý Jan Nepomucký v rouše kanovnickém. sodlo
ženým na zemi biretem, s rozestřenýma rukama klečí před
trůnem Panny Marie, jež drží na klíně stojícího Ježíška, žeh
najícího pravou rukou Světci. Po levici Světcově stojí anděl,
jenž má ukazováček pravice na ústech, v levici pak drží knihu
ovinutou štolou zpovědnickou.

Olejomalba Svatého Jana Nepomuckého s andílkem, držícím prst
na rtech, neznámého mistra, snad Ignáce Raaba. (Jan Boháč,)

Klečící Světec. Olej XVIII. stol. (Uršulínky v Praze)
Vzpřímený Světec. Olej XVIII. stol. (Milosrdné sestry pod Pe

třínem.
Fototypie z Podlahova a Šittlerova „Alba svatojanského“ obrazů

svatojánských od Karla Škréty, Jana Jiřího Heintsche, Ignáce Raaba.



Majitel: Václav Vítek

Prolamovanj' obrázek pergame'nový.
Vinohrady.
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KAREL PROCHÁZKA:

OBRÁZKY SVATOJANSKĚ.

Na drobných, malých obrázcích nejčastějizobrazovánbývá
Spasitel náš od milostného dětství svého. a to jsou nejmilejší
scény, až po ukřižování své, a to jsou nejdojímavější náměty.
A pak ještě až po svoji vítězoslávu v nebesích. Vedle těchto
obrázků nejčastěji umělci mali i velcí zobrazovali Matku Boží.
Aťjiž jsou to dřevoryty, mědiryty nebo ocelorytiny, litogra
fie či jakoukoli technikou tištěné, mimo obrázky P.Ježíše a P.
Marie, oblibovali soběrůzní umělci zobrazovati též různé svaté
a světice, mezi nimi zvláště 'sv. Annu, sv. Barboru, sv. Fran

tiška Serafinského, sv. Antonína, sv. Václava, sv. Prokopa a jiné
vyvolené Boží. Obrázky takové lid náš vkládal rád do modli
tebních knížek, nebeklíčů, nalepoval na víka truhlic, doalmar,
na dveře, z poutí na památku přinášíval, do rakví kladl a po
dobně.

V XVI. &XVII. století žili v Praze mnozí dovední mědirýtci.
Ze znamenitějších je Heyden, Pavel de Houe, Jan Sandrart.
Dále Volfgang Mayerpek, Lukáš Kylian, Alexander Abondi,
Jiljí Salzmann, Jan Muller, Sadelerové. K nim se druží za Ma
tyáše krále Petr Iselburgh, Václav Holar, jenž ovšem z Prahy
odešel r. 169,7. Následovala později celá řada více nebo méně
dovedných mědirytců. jichž jména uvádí s krátkými zprávami
Dlabač ve svém známém díle: „Kůnstlerlexikonu'c.

Zvláště velmi četné jsou obrázky svatohorské a pak obrázky
svatého Jana Nepomuckého. Nejsouto vrcholnádíla umě
lecká, jakými proslul třeba veliký Diirer, Kranach, Schaufe
lein, nebo lahodný Chodoviecki a Rembrandt. Krásný výběr
praci jejich jsme viděli na podzim 1925 na výstavě grafiky
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Svatojanský obraz v Lntcráně římském.
Kolorovaný zmenšený mědiryt.
Michal Jindřich Rentz (+ 1758).

Majitel: Václav Vítek, Vinohrady.

v domě umělců v Praze, leč mám za to, že mnohé obrázky po
slavné epoše Rudolfa II., Signované později na příklad i jmé
nem Hillinger, Klauber, Birckhart, Freindt (v Olomouci),
Baltzer, Saltzer a jinými, jsou vzácnými ukázkami dobrého
drobného umění ryteckého. — Nelze upřiti jakéhosi půvabu
i lidovým obrázečkům svatojanským. jež druhdy u nás
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v nesmírném počtu tiskli v Praze v prvé polovině XIX. století
i později Maulini, Rudí, Hora. Hoffmann a jiní. Pokud nebyl
znám barvotisk, celé rodiny v Praze se živily malováním čer
ných obrázků pro zmíněné tiskárny. Tak se dochovalo i značné
množství obrázků Jana Nepomuckého ručně kolorovaných. —
Též se dochovalo i více tušovaných obrázků,jež nakreslilirůzní
umělci malíři, nejeden zvučného jména (Kandler, Lejček a
jiní), dle kterýchžto předloh ryli pak do kovu rytci obrázky
svatojánské, stejně tak jako i jiných světců. Dříve ovšem tis
kárna státní censuře musila předkládati náčrty svatých obráz
ků a když se obdrželo svolení: „Excudatur“, pak teprve rytec
směl obrázek vyhotoviti. — Ve skupině drobných obrázků zají
mají nás zvláště pergamenové obrázky svatojánské, jež nejed
nou mívají okraj prosekávaný. Bývají velmi krásnéi mini
aturní obrázky světcovy, na nich i okrasné rámečky. Jsou to
artefakty baroka, práce zejména klášterní. Proslavily se jimi
pražské Voršilky, Karmelitky i Alžbětinky. Vynikla i abatyše
Premonstrátek v Doxanech, Hellová.

Není téměř události ze života Světcova, aby malíři na obráz
ku nebo rytci ve dřevěnebo na kovové desce nebyli ji zobrazili.
Již k úsvitu života Janova víži se některé obrázky. Na jednom
obrázku malém v paprscích viděti dům, v němž se narodil
Mučedník náš. na jiném anděl strážce vyprovází Jana do ko
stela, jinde přisluhuje knězi Jan jako dítko. Dobu studii Jano
vých v Padui připomíná obrázek světce našeho ve společnosti
světce Antonína Paduánského. Často zobrazován náš patron
jako kazatel, jindy jako almužník, jako zpovědník. jako pout
ník do Staré Boleslavě a podobně. ——Pozoruhodné jsou i svm
boly světce Jana na obrázcích, jako zámek, uzavřená kniha,
zapečetěnépsaní a jiné. — I po stránce komposice, orna
mentiky a techniky obrázky nejednou velmi jsou pozoru
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S.IOANNES NEPOMUČĚNUS CONCIONATOR.
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Zmenšený mědi)-yt svatojanský.
Josef Šebestían Klauber (1- 1768).

Majitel: Václav Vítek. Vinohrady.

um

hodny. Bai po stránce textu, jenž bývá český. latinský, němec
ký, italský, maďarský i jiný.

Snad nebylo téměř rytce náboženských obrázků u nás
v XVIII. a XIX. stoleti, aby nám nebyl zanechal obrázku Ja
nova. Starodávné tiskárny pražské od počátku XIX. věku opět
a opět tiskly obrázky svatojanské. Jsout' na pražských obráz
kách svatojanských na příklad jména rytců a tiskáren: Josef
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Klauber (nar. 1711), Antonín Birckhardt (* 1677), Balzer
(více rytců toho jména v XVIII. stol.), Miiller (XVIII. stol.).
Berka (* 1758), Winkler (XVIII. stol.). Martin Engelbrecht,
Púschel (circa 174.0), Kleinschmidt (před rokem 1821), J. H.
Storcklin (XVIII. stol.), J. A. Pfeffel (XVIII. věk), Antonín
Freindt (v Olomouci pracoval již 1699). Novější rytci jsou:
Dóbler, Merklas. Tiskárny a prodejny náboženských obrázků :
Petr Hillinger (kolem 1758 malíř miniatur a majitel prodejny
mědirytů). Od počátku XIX. století pražské tiskárnyi prodejny
svatýchobrázků: Maulini, Hoffmann, Bohmann, Hora, Rudl,
Kopetzký, Marauschek, Pachmayer. Uvedeno pouze několik
jmen letmo.

Ukázky pergamenových obrázků svatojanských (majitel Václav
Vítek).

Ukázka ručně malovaných svatojánských obrázků. (Různí majitelé.)
Ukázka starších mědirytů. (Václav Vítek a různí majitelé.)
Výběr novějších obrázků svatojánských. (Majitel Karel Procházka

a jiní.)
Devítipolíčkové obrázky (amulety) se Svatým Janem. (Majitel Karel

Procházka.
Morová stuha se Svatým Janem. (Majitel Karel Procházka.)
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EMIL PACOVSKÝ:

SVATOJANSKÝ NÁMĚT v DÍLE MIKULAŠE ALEŠE.

Je dosud velmi nesnadno přehlédnouti přeobsáhlé malíř
ské dílo Mikuláše Aleše, tisíce kreseb a kresbiček, reprodu
kovaných v nejrůznějších publikacích nebo vůbec nereprodu
kovaných &neznámých. Paní Maryna AlšováSvobodová, která
se svým chotěm drem Emanuelem Svobodou pracuje na sou
pise všech prací Alšových, napočítala jen vbeletristickém ča
sopise „Květech“ přes500 reprodukcí kreseb Alešových. Proto
je nesnadno zjistiti i všechny Alešovy obrázky s motivy svato
janskými. Je jich jistě dosti. Již roku 1880 v časopise „Šotek“
postavil Alešv reprodukované kresbě proti soběčeského sedláka
a německého Michla se snahou zdůrazniti češství a symboli
sovati trvalou životnost osvíceného českého národa jeho nepO'
rušitelným českým jazykem. A nenašel vhodnějšího symbolu
nad sochu Svatého Jana Nepomuckého na oltáři s rozžaty'mi
svícemi, již nakreslil do pozadí celé scény. Roztomilé Alešovy
obrázky sesvatojanským motivem najdeme v „Květech“ (1908),
kde je nakreslen silniční most se dvěma oblouky a pilířem
nesoucím sochu Světcovu. Pak je to v „Květech“ (191 1) list
2 Alešova kalendaria pro měsíc květen. kde mezi dvěma raší
cími lipkami stojí torso svatojanské sochy. Atakjaroi mladá
láska vzbuzovaly v Alešovi vzpomínky na Svatého Jana Nepo
muckého, našeho českého „májového svatého“. Aleš měl ve
své pracovně roztomilou, ve dřevě řezanou a pestře omalova
nou sošku svatojanskou,postavenou na vyzlaceném soklu svyry
tým „svatojanským jazykem“, která mu asisloužívalamodelem.

„Síla prosté víry,krásai vznešenostnáboženské extáse nebyly
Alšovi cizí, ale byly součástí jeho tvorby, svatováclavský typ
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byl jím stvořen . . .“, praví o umělci znalci jeho tvorby Štech
a Jiřík ve své monografii „Mikuláš Aleš“. Škoda, že Aleš k če
skému barokovému typu svatojanskému nevytvořil nového
typu novočeského. Tento největší český mistr XIX. věku měl
ve své krvi zajisté vše z oněch půvabných darů, jimiž se 110
nosili mistři českého baroka století XVIII., kteří nám vytvořili
národní skulpturu svatojanskou: živelný a vášnivě vroucí
poměr k objektu svého uměleckého výtvoru. Ale v jeho díle
zachycenje aspoň typ svatojanské pouti pražské z časů
jejího největšího rozkvětu a popularity v letech osmdesátých
minulého století. Zůstavil nám dva listy, jeden kreslený pro
„Humoristické Listy“ (1884) s cyklem šesti obrázků. druhý
kreslený pro „Palečka“ (1886) se čtyřmi obrázky. První list
výborně charakterisuje celý postup pouti. Zbožní poutníci ze
všechzemí koruny Svatováclavskéjdou nejprve navštiviti hrob
milovaného Světce v kostele Svatovítském. Pak arci v před
večer svátku zaplňují nábřeži, aby se pokochali pohledem na
skvělý ohňostroj na Vltavě. Někteří přecházejí také podivu
hodný Řetězový most s neuvěřitelnou zvláštností, že jest za
přechod nutno zaplatiti jeden krejcar mostného! Že docházelo
k nedorozumění mezi venkovským lidem avýběrčím, nazna
čuje Aleš na obrázku scénou s mladou vyparáděnou a nažeh
lenou venkovankou. A mezi tím co prosti venkované pro
cházeli Prahou, zámožní hosté svatojanské Prahy projížděli
ulicemi na kočárech. Poutníci odnášeli si z Prahy rádi něco
na památku, a tu se zdá, podle Alešových obrázků, že to byly
zejména hole, jež tvořily vděčný památkový předmět svato—
janských poutí. Ale i v krámě knihkupeckém spatřujeme inte
ligentního Moravana v národním kroji. Arci ti, kteří zablou
dili až do pražské páté čtvrti, do tehdejšího pražského Ghetta.
těžkoodolávali svůdným nabídkám židovských konfekcionářů
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V Praze 0 Svatém Janě.
Perokresba Mikuláše Aleše.

Humoristické Listy 1884..



Velmi žertovně zachycena je na obou listech ještě jedna po
zoruhodnost svatojanské Prahy: podskalský „Pepík“ na svých
loveckých cestách po kapsách dobrých, důvěřivých venkovanů.

Tato Alšova „svatojanská Pragensia“ jsou dílem umělce
v letech prvniho mužného rozvinu uměleckého. Nemají ještě
tě celé pozdější umělecké síly v plnozvučném podání, nemaji
ještě toho převzácného kresebného Alešova koloritu, ani toho
dokonalého a suverénně ovládnutého stylu s alšovsky baro
kovou příkrasou, ale rukopis prozrazuje již i zde příštího vel
kého mistra národního, jenž se dovedl postaviti kživotu svého
lidu ve všech jeho složkách ryze umělecky i lidsky atak sym
paticky, že vždy sahá po českém srdci . . .

Mikuláš Aleš, V Praze 0 Svatém Janě. Kresba pro „Humoristické
Listy“ 1884..Reprodukce.

Mikuláš Aleš1O Svatém Janě v Praze. Kreslil pro „Palečka“ 1886.
Reprodukce.



VILÉM BITNAR:

FRESKOVÉ MALÍŘSTVÍ v PRAZE.

Současně s malířstvim deskovým vydala své plody v Praze
i nástěnná malba svatojanská. Pražské fresko vznikalo ve všech
vývojovýchobdobích kultury českého baroka a projevovalo také
příznačnérysy jejich uměleckých názorů. Doba časného ba
roku v první polovině XVII. věku, 5reminiscencemi na dobu
rudolfinskou, omezovala se i v českém freskovém malířství na

malá pole oválová, lichoběžníková neb jinak příhodně utvá
řená a o plochu se dělící, či s plochy spíše ustupující bohaté
výzdobě štukové, která dodávala malbám plastického orámo
vání. I tyto české obrazy stropové a nástěnné působily spíše jako
na omítku přenesené deskové malby olejové. Nevyhnuly se ani
antikisujícím živlům v podání krojů, ani temným odstínům
a plastické modelaci použitých barev. Náleží sem freska
Jana Nepomuckého, namalovaná roku 1650 na pravé stěně
u hlavního oltáře v basilice Svatojiřské mezi patrony
českými. Mučedník oděný v kožíšku kanovnickém držel v ru
kou palmu a kolem hlavy měl již svatozář. Ještě roku 1675
byl popsán, ale roku 1685 zmizel, jsa na rozkaz abatyše Mech
tildy Schónweisové s ostatními obrazy zabílen.

Z téže doby pochází freska Mučedníkova. malovaná na stě
ně proti kapli Svatého Zikmunda v dómě Svatovítském.
Obraz vytvořil roku 1651 Matěj Mayer a Jan Nepomucký u
místěn je tu po pravici Panny Marie mezi svatými patrony
Vojtěchem a Prokopem. Rovněž zde se jedná o portrét povahy
malby deskové. Jan má kožíšek kanovnický. na hlavě má biret
a v pravici palmu. V kapli Staroměstské radnice vyma
loval pražský malíř Ludvík Hering na levé stěně roku 1651
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fresku svatojanskou v podobě muže stojícího, oděného v ro
chetu a kožíšek kanovnický. Hlava portrétu s kudrnatými vla
sy a vousem obklopena byla svatozáří, v pravé ruce držel knihu
a v levé palmu. Obraz byl ohledán roku 1719, ale 1882 zničen
při otloukáni omítky, pod níž byly starší znaky. Také v kapli
Sv a tého Vojtěch a předdómem Svatovítským byl roku 1657
vymalován Mučedník Jan mezi patrony českými, oděn jsav rou
cho červené. se svatozáři a s palmou v ruce. Malba vyplňovala
jedno z desíti lichoběžníkových polí. Roku 1880 byla kaple
stržena a obraz zničen. Řadu výtvorů časného baroka uzavírá
pravděpodobněfresková výzdobabývalé kaple Martinické
v paláci na Hradčanském náměstí, již hrabě Jaroslav Bořita
z Martinic zřídil před svou smrtí, tedy před rokem 164.9.

V druhé polovici XVII. věku počalo se měniti nazírání na
malbu freskovou, malba získávala očividně plochy stropové na
úkor štukové plastiky. Vliv freskové techniky Pietra da Cor
tona projevoval se i u nás ústupem štuku, který se vždy více
omezoval na pouhé orámování velkých polí malovaných a na
okraje stropu. Také poměr figur k pomalované ploše se mění,
nebot' postavy již nevyplňuji celé plochy jako na obrazech des
kových, nýbrž současně s vědomým zmenšováním postav sdru—
žují se tyto v skupiny a ponechávají na ploše volné vzdušné
prostory. Ovlivněn těmito zásadami maloval pražský mistr Jan
Jakub Stevens v roce 1696 svých osm českých patronů s Ja
nem Nepomuckým na klenbě Pražské kaple svatohorskéjiž
s letmým náčrtem krajiny a architektury v pozadí, dodávaje
postavám vzdušnějšího prostředí.

Ale to již byla předzvěstvrcholné epochy dozrávajícího
českého baroku, který po téměř stoleté přípravěměl vedle
plastiky a architektury zroditi i velké a skvělé umění freskové.
Roku 1695 vyšlo v Římě dvousvazkové dílo ozdobené mědiryti
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Zmenšený mědíryt svatojanský.
Petr Hillínger v Praze kol 1758.
Majitel: Karel Procházka, Žižkov.

nami, „Perspectívae pictorum atque architektorum'c, v němž
vídeňský jesuita Andrea dal Pozzo vyložilsvojepravidla ar
chítektoníckého malířství perspektivního. Oproti theorii čas—
ného baroku, který s klenbou zacházel jako s plátnem nebo
deskou p ře d námi ležící a nikoliv n a d námi se vznášející,
který dovedl rozvrhnouti klenbu architektonicky a v omeze
ných polích prováděl obrazy beze snahy způsobiti illusi pro
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pohled z hlubiny. přicházel tu Pozzos rozhodným požadavkem,
aby malby na stropech byly vypočteny pro stanovisko diváka
zdola. Sám byl již ve velké freskové malbě na klenbě římské
ho kostela Svatého Ignáce udivil tehdejší umělecký svět smě
lými zkráceninami postav a rozšířením prostoru v nedohledné
dálky. Zdálo se, že klenba mizí uchvácena barvou, že na zdech
chrámových pne se do nekonečných dálek nová architektura,
že s kleneb shlížejí k divákovi obrovská divadla zjevů nadpo
zemských říší. A každá další stavba Pozzova přinesla i další pře—
kvapení malířská. Místo klenby objevila se v chrámu modrá
obloha zahalená oblaky, na nichž se rozložila svatá společnost
pozorovaná družinami andělů, vznášejících se nad ní v povětří.
Zmizela obzorem omezená dálka, obraz vytvořil tu hloubky
bezmezných dálek, misto klenby prostor kryjící zjevil se roz
hled do nekonečna.

Tato nová estetika freskovél'ťomalířství byla příliš svůdná,
aby nezískala četné vyznavače. Z nich jeden přišel do Prahy
zrovna v době, kdy vítězství katolické renesance bylo již do
vršeno a místo válečných běd počala zde rozkvétati jednaz nej
výraznějších kultur uměleckých, jaké znaji dějiny českého ná
roda. Byl to J an H i ebel, který se roku 1709 usadil trvale
v Praze a přinesl s sebou Pozzovu tradici oslňující malby deko
rativní, kouzlící na klenby směle koncipované architektury,
sloupořadí, galerie i balustrády, doplňující a zesilující ůčin vý
tvoru stavitelova. Přinesl sebou i Pozzovo dilo. jež zatím 'vyšlo
v novém vydání augšpurském roku 1708. Bylo to zrovna v době,
kdypražskýrodákVáclav Vavřinec Rainer (1686až
174.5) dokončil svoje učení u mistra Schwaigera a pln dychti
vosti ohlížel se po oboru, v němž by mohl plně vyjádřiti a za
chytiti zářivé vidiny své ohnivé a překypujíci fantasie. Měl
doma sice vzory ve výtvorech freskové malby Liškovy a Ste
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vensovy. ale tato díla byla náhle zastíněna virtuosni tech—
nikou Hieblovou, který vznitil v Rainerovi prudkou touhu,.
uplatniti svůj eruptivni talent v oboru malby fresková.Vlivy
Pozzovy projevují se i v první Rainerově komposici svatojan—
ské v“kapli Svatého Jana Nepomuckého, přistavěné v létech
1717 až 1722 v starobylé basilice Svatojiřské na Hradča
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nech. Kaple má kruchtu a světlou kopuli s lucernou, v níž
Rainer oslavil Mučedníka „ Apotheosou“ v době jeho blahoře
čení v roce 172 1. Kdyžpražský světící biskup hrabě Jan Rudolf
Špork dne 10. května 1722 vysvětil novou kapli hradčanskou,
slunce ozářiloefektní kolorit Rainerových fresek, malovaných
hnědě v hnědém, představujících kruh českých patronů přijí—
majících mezi sebeblahoslavence Jana z Nepomuku. Vlucerně
namaloval mladý mistr poletujícího anděla s věncem apalmou
v rukou, ve čtyřech cípech klenby v kartušových rámech pak
vykouzlil výjevy ze života Janova. Nad římsou odpočívá český
lev, kterého česky cítící Rainer neopomíjel nikdy umístiti na
okrajích svých prací, a řeka Vltava, personifikovaná starcem,
ležícím v rákosí.

Hned v zápětí na to maloval Rainer v roce 1725 své vele
dílo „Posledni soud“ na klenbě Kři žo vnic k é h o kostela
u Karlova mostu, v němž nad vyvolenýrni izatracenci táhnou
dvě dlouhé řady světců, v nichž mezi českými patrony je bla
hoslavený Jan Nepomucký. Po dokončení tohoto geniálního
freska získán byl Rainer k malování fresek v Dienzenhoferově
rozkošnémkostele Svatého Jana Nepomuckého při
klášteře Voršilek na hradčanském Novém Světě. Bylyf se jeptiš
ky hradčanské rozhodly o rok dříve, než Mučedník byl beati
íikován, aby mu na klasické půdě jeho zázračné činnosti zbu
dován byl chrám, v němž by budouci blahoslavenec a světec
nalezl skvělý stánek. Nejgeniálnější pražský architekt a nej
dovednějši mistr freskové malby pražského baroka se tu spojili
k dílu, jež dodnes náleží mezi nejzralejší pomníky velkého urně
ní, tvořeného ke cti Světcově. Vrcholem malířské glorifikace
Mučedníkovy lze nazvati tato freska z roku 1727, k nimž legen
da poskytla umělci řadu námětů ze života i kultu Janova.

Fresko v p r e 5b y t á ři nad hlavním oltářem představuje
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anděla unášejícího ve vztýčené ruce neporušený jazyk mlče
lívého Světce do nebes. U vytržení a s radostnou pýchou vzhlí
ží k němu vzhůru majestátní žena, v purpur oděná Čechie,
u jejíž nohou leží opět český lev. Čtyry malebné allegoricke'
postavy, symbolisujíci způsobem u barokových umělců oblí
beným čtyry tehdy známé díly světa, znázorňují výmluvně, že
č e s k ý světec znám a ctěn je na celé zeměkouli. Fresko v pres
bytáři je virtuosním kusem umění po stránce perspektivní a
vyznačuje se mohutným vzletem pojetí. Na fresku v kopuli
nutno se dívati přímo vzhůru od kostelního vchodu nebo od
hlavního oltáře. Klenba pokryta je bohatě členěnou malo
vanou architekturou s balustrádou, s okny, se sochami ve vý
klencích a sloupy, jež spojuje mocně vystupující, oblamovaná
římsa, nad kterou pne se kasetovaná kopule, končící lucernou.
V kopuli vznáší se pět andělů s odznaky Jana Nepomuckého:
křížem. ]ilií, palmou, pochodní a věncem. V druhé ruce drží
každý z pěti andělů hvězdu z pětihvězdné Janovy glorioly.
Z těchto hvězd vycházejí buď blesky, směřující k obrazům
v chiaroscuru pod balustrádou provedeným a ]íčícím zázračné
události, nebo prýští z nich paprskovitá záře osvětlující zázrač—
né příběhy z Janova života, zobrazené na gobelinech z balustrá—
dy visících. Za balustrádou stojí rozptýlené osoby, dívající se
zvědavěa vesele dolů do chrámu. Na gobelinech, splývajících
s malovaných galerií zdánlivě do prostoru, jsou výjevy, z nichž
jeden představuje, jak k malíři, obraz Světce malujícímu, při
cházejí návštěvou tři šlechtici, jiný pak líčí moment z historie
Terezy Krebsové, jíž se v přetěžké její nemoci Světec ve snách
zjevuje. Freska v klenbovém poli mezi kopuli a kruchtou
představuje „Přenesení mrtvoly JanOvy po jejím vylovení le—
tavy“. Freska na klenbovém pasu n ad kruch tou líčí „Muče
ní Janovo“ a zde umělec označil své dílo podpisem: „Rainer fe
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Chrám Svatojanský
na Novém Světě na Hradčanech.

Stavěl Kilián Ignác Dienzenhofer 1720 až 1728.



cit A 1727.“ Druhá malba v těchto místech zobrazuje „Sho
zení Mučedníka s mostu“. Freska na klenbových pásech kří
žové lodi představuje dějové motivy legendární: „Kázání Ja
novo“, „Král Václav káže Jana uvrhnouti do vězení“. Zbýva
jící malby v křížové lodi zobrazuji „Zpověď Janovu“ a „Jan
před králem Václavem“. Všechna tato freska jsou podnes do
chována v původní podobě, pozdějšími opravami nedotčené,
takže můžeme obdivovati svítivost a sytost koloritu Rainer—o
va, jako nikde jinde. Skvěle malované architektury, jimiž zde
doplnil dílo Dienzenhoferovo, když dal z klenby kostela vyrůsti
závratně vznosné a brilantně malované kopuli, zdobené so
chami, sloupy a galeriemi, ukazují jak celkem podlehl bravur
ní dekorativnosti malby pozzovské, libující si v nádherných
fikcích &pompésnosti vyzrálého a vyvrcholujicího baroku.

Ještě jednou glorifikoval Rainer postavu Jana Nepomuc
kého, tehdy již kanonisovaného, když v kostele Svatého
Bartoloměje na Starém Městě Pražském maloval fresku
nad kruchtou. Najdeme tam bohatě architektonicky členěný
oblouk a vlevo před obloukem na oblaku Světce z Nepomuku
pohromadě se Svatým Bartolomějem. Kostel vysvětil r. 1751
biskup Mayer, freska pochází tedy asi z roku 1750.

Kolorit fresek Rainerových je jasný a brilantní. Všude, kde
se zachovaly jeho malby ve stavu původním, lze se po dvou
stoletích pokochati ještě svěžestí barev, svědčících o znamenité
technice v připravování podkladu vlhkého vápna i barevných
látek. Rainer miloval barvy plné, jasné a netlumené, maloval
rád v plném světle, vyhýbaje se temnu i přísvitu. V těchto
freskách leží těžiště Rainerova díla, zde vytvořil obrazy, jež
se řadí k nejslavnějším výtvorům světových mistrů fresky.
Že je dílo Rainerovo v dějinách světového umění málo známo,
tkví v jeho pražské výlučnosti. Jeho dokonalé a zralé umění
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patří vesměs Praze, s kterou srostlo tou měrou, že je nutno
přijíti do Prahy, aby se poznala jeho osobitost. V souboru čes
kých maleb svatojánských není výraznějšíchpragensií nad
zmíněná freska Rainerova.

Popohnal—liRainer svým dílem vývoj české techniky fres
kové a dosáhl-li v ní sám nejvyššího vrcholu, nezůstal ani bez
žáků a epigonů, jimž jeho mohutná individualita vtiskla pečet
mistrovství. V řadě osobností pražského malířství pozdního a
vyžívajícího se baroku poutá pozornost českýmistr Jan Karel
Kovář (1709 až 174.9), který ozdobil s velkou pravděpodob
ností klenby nového pražského kostela ke cti Svatého Jana
Nepomuckého, tentokráte stavěného Na Skalce na Novém
Městě Pražském.V naší literatuře bývají uváděna již jaksi me
chanicky jména tří malířů, kteří by mohli býti mistry fresek
tohoto kostela. Je to především bavorský malíř Jan Adam
Schopf, který přišel do Prahy roku 1724. a stav se záhy hle
daným, vychoval si své žáky, mezi nimiž byl i Kovář. Tím
lze vysvětliti některé rysy maleb „Na Skalce“, ukazující na
manýru Schópfovu. Ale mistr Schópf, který jako stoupenec
strany bavorské musil dne 8. dubna 174.2opustiti Prahu na
vždy, nemohl přirozeně roku 174.8 malovati klenbu pražského
kostela. Druhým malířem je vídeňský freskař Antonín Fran
tišek Maulpertsch, autor fresek bibliotéky strahovské. Narozen
jsa dne 7. června 1724. v Langenargen, byl v roce 174.8 mla
díkem o 24. letech a do Čech tehdy ještě vůbec nevkročil.
Nemohl tudíž ani on malby skalecké prováděti. Zůstává nám
tedy z celé té trojice pražský domácí mistr Karel Jan Kovář,
příbuzný s oběma výše jmenovanými svou odvislostí od theorií
Pozzových, ale mnohem spíše epigon Rainerův, prozrazující
se již svým nápadným přebíráním jeho látkových motivů.
Na velké klenbě v lodi vymaloval „Apotheosu Svatého Jana
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Nepomuckého“, jak na oblacích vznáší se k nebesům dopro
vázen celými roji drobných andílků. Dole na obrubě meška
jící neduživci, otroci v okovech a matky s nemluvňaty vzhlí
žejí k unášenému Světci s bezmeznou důvěrou.V jihozápadní
části této obruby spatřujeme malíře, tvořícího obraz Světcův
a tři šlechtice, přicházející k němu na podívanou. Je to týž vý
jev, který jsme již popsali na malovaném Rainerovu gobelínu
v kostele Svatojanském na Hradčanech. Nad hudební kruch
tou je zobrazena chorá žena, toužebně hledící k nebesům. odkud
k ní překotně spěchají andilkové. Klenba presbytáře je ozdo
bena freskem „Světce na skřipci mučeného“.

V kostele „Na Skalce“ zapělo velké umění freskové v Praze
svůj barevný chvalozpěv ke cti Světce zpovědního tajemství
naposledy. Co ještě v druhé polovici XVIII. věku následovalo,
byly již komposice menších rozměrů. Z nich do prvních let
šedesátých spadá zřízení kaple Svatojánské v budově Kle me n
tinum u Karlova mostu. Tato málo dnes známá kaple upra
vena je na zatáčce schodiště vedoucího k podkroví. Její štu
kový oltář místo obrazu má na podstavci státi sochu Světcovu
.a nad oltářem utvořena polokulovitá klenba z dřevěných seg
mentů, na jejíž omítce vymalována „Apotheosa Světcova“.
Svatý Jan vznáší se k nebesům v průvodu andělském. Nad
ním poletující andělíček drží v ruce jeho biret. Světec má pra
vici položenu na prsou a levicí ukazuje na anděla, který jako
herold vytrubuje polnicí slávu Mučedníkovu do širého světa.
Pod nim jiný anděl ukazuje na dvojici andělíčků na protější
straně obrazu, nesoucích kříž a palmu. Nad touto dvojici koří
se velký anděl oslavenému Světci. Schodiště vedoucí od zdola
k oltáři je po obou stranách rovněž opatřeno freskami, dnes,
bohužel, zničenými. Vprůčelí tohoto schodiště je nahoře štu
kový štít, na němž čte se nápis. SoCIetatIs IesV DefensorI

42



Chrám Svalojanský
Na Skalce na Novém Městě Pražském.
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pIetas CLeMentI. Chronogram datuje tedy malbu přesně ro
kem 1761 a její autorství lze pravděpodobně připsati jesuitské
mu malíři Josefu Kramolínovi (1750 až 1801),který byl
do řádu vstoupil roku 1758 a po Praze pilně maloval. Letos
kaple je renovována péčí Památkového úřadu.

O několik let později vznikla svatojanská freska na klenbě
Svatojanskékaple v chrámu Svatého Mikuláše na
Menším MěstěPražském. Je to líbezná komposice „Apotheosy
Světcovy“ s pěti hvězdami kolem jeho mužně krásné hlavy,
Oslavenec má levici položenu na prsou & pravici vztaženou
v oddanosti k nebesům. Pod jeho pravicí andělíček drží oběma
ručkama pochodeň. jejiž blesk sráží do propasti ďábla držícího
v pravici meč ovinutý hádětem. Po levici Světcově velký an—
děl drží na rtech prst a v levici třímá knihu, palmu a klíč.
Chytil praví, že fresku maloval Jan Lukáš Kracker v roce
1770, ve starých klášterních záznamech z roku 1785 čte se
však, že fresky všech kaplí „pinxit Josephus Cramolín, nosti-ae
aetatis pictor prius frater Jesuitac'.

Velkolepáfilosofickásíň slavné Strahovské knihovny
ozdobena je na klenbě freskami vídeňského komorního malíře
Antonína Františka Maulpertsche (1724.až 1796),
o němž byla již výše řeč. V roce 1794. vymaloval zde v cyklu
obrazů působeni církve katolické zvláště v Čechách. Mezi čes
kými patrony lze tu zříti i Jana Nepomuckého.

Celé půlstoletí uplynulo odtud k oné chvíli, kdy JosefNa—
vrátil ozdobil nástěnnými obrazy soukromou Velmistrov
skou kapli kláštera Křižovníkůu Karlova mostu. Freskatato,
malovaná roku 184.8. představují výjevy, jak „Světec zpovídá
královnu“,jak „Jan stojí před králem“ a jak „Mučedník padá
do Vltavy“. Tady vývoj svatojanských freskových pragensií pro—
zatím končí.
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ANTONÍN NOVOTNÝ:

SVATOJANSKÁ SBÍRKA V MUSEU MĚSTA PRAHY.

Nevyrostla programově, ale jaksi sama sebou. Kult svato
janský byl v Praze, kde obraz zpovědi královny Žofie zařazen
s podpisem „De S. Joanne Nepomuceno, c_anonicoPragensi,
Martyre“ již roku 1602 do knihy Pontana z Breitenfeldu,
velmi intensivní. Jeho pozůstatky jsou eminentnimi pra
gensíemí, jichž sběratelská činnost musea nesměla opomí
jeti. A tak se stalo, že kteréhos dne bylo tu tolik materiálu,
roztroušeného po různých odděleních, že k vytvoření dosti
obsažného celku nebylo ničeho jiného třeba než snésti všechna
porůznu se vyskytující torsa a vytvořiti z nich jednotný od
díl, výhradně věnovaný nejmladšímu z českých patronů.
Předměty, v něm shrnuté, jsou různého, ne vždy českého a
pražského původu, bylo by však nesprávno, kdyby tato okol
nost byla správě musea vytknuta jako chyba, jako překročení
kompetence a vybočení z přesně vytyčeného programu, cha
rakterisovaného jménem města. Důvod, proč i takové pa
mátky byly sbírány, leží na snadě: museu města Prahy při
sluší sbírati i stopy zdejšího Světcova kultu jako jedné složky
pražského života. Bylt' jedním z onoho malého počtu Pražanů,
jichž pověst šla světem, a také jedním ze tří Janů, kteří učinili
jméno své vlasti populárním: Jan Hus, středověkýreformátor,
Jan Amos Komenský, učitel národů a Jan Nepomucký, světec
baroka, jemuž ke cti Praha prožila mnohý oktáv ve slavnost
ním vzrušení. Jeho socha nestála jen na pražských ulicích či
na křižovatkách českých silnic, ale i v cizině byla ochranným
paladiem lidí, postavených v nouzi. Jízda alpskými zeměmi,
pohled na Piranesiho vedutu „del Ponte Molle“, zmínka
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o svatojanském bratrstvu, založeném v Einsiedelnu roku 1756,
Světcův oltář ve viirzburgském Neumiinsteru s obrazem,
signovaným „Giovanni Conca pinxit Romae 1755“, jeho
sochy na domech téže residence franckých biskupů, jiná jeho
plastika na mostě v kterési zapadlé části Mexika, o níž pisateli
těchto řádků vyprávěl zesnulý inž. Rott, materiál, snesený
o tomto předmětě prof. Schottkym: to vše jest dokladem, že
úcta svatojanská, pronikajíc za hranice Čech, šířila do světa
i známost o rodné zemi a působišti Světce. A proto vyskytují
se ve svatojanské sbírce Městského musea pražského též před
měty, jichž původ je sice cizi, které však jsou důkazem, že
popularita světce, skonavšiho ve vlnách Vltavy, nebyla malou
a jen místní. — Naskytá se otázka, co tato sbírka vlastně
obsahuje. Jsou tu především různé tisky, rytiny a písničky.
které bývaly za laciný peníz prodávány na poutích a sloužily
jak propagaci kultu, tak potřebě lidu, přejicího si míti ve
svém majetku podobu mocného přímluvčího či modlitbu,
dovolávajíci se nehešt'ana. Nejinak tomu bylo i s malými
kovovými medailonky, přivěšovanými k růžencům a vkláda
nými do škapuliřů. Z nich zajímavým jei ten, jenž má po
dobu neporušeného jazyka. Kultu Světcovu sloužily i malé
relikviáře s částečkami hlíny z hrobu, kde nalezeno Světcovo
tělo. různé jeho sochy, sošky, obrazy či celé oltáříky, ba do
konce i plastické kopie jeho stříbrného náhrobku &také ko
vové formy pro lití voskových medailonů s poprsím nebešt'ana
a jeho pouti do Staré Boleslavě, nebo skleněné k hotovení
miniaturních svatých jazyků zvosku. Miniatury na pergameně,
z nichž jedna vsazena i do prstenu. hliněné a alabastrový relief,
obrazy Světcovy,vroubené dracounovými rámečky, malý inte
riér se zpovědí královny Žofie, jiný s výslechem Svatého Jana
králem Václavem, soška pražské porcelánky a komárovské žele
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Oltář/k Svatého Jana Nepomuckého.
Řezba z kosti.

Ze sbírek Musea města Prahy.

zárny. sochy a obrazy ze schodišťpražských domů, terrakottový
relief svaté mrtvoly ze zlichovského kostela . . . Nelze ani vy
psati všech těch věci, jež vztahují se k úctě svatojanské a cho
vají se v Městském museu pražském.Však kult měl také svou
historii, a ta vepsána je do pamětních medailií na postavení
sochy mostu Karlova. na blahoslavení, svatořečení,na návštěvu
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hrobu saským vévodou Antonínem v roce 1797, na stoleté
jubileum glorifikace 1829, a také do rytin, reprodukuiících,
jak Praha se radovala při různých význačných datech svato
janské úcty (1719. 1729, 1779, 1829). To vše je uloženo v na
šem museu. — Velmi mnoho bylo by lze psáti o těchto pa
mátkách svatojanských, nad něž není pražštějšich, neboťprávě
v nich žije stará baroková Praha, která přála si uctívali ne
pomuckého thaumaturga. A proto Městské museum pražské
nemůže si nevšimati tohoto projevu, který v květnových dnech
vtiskoval Praze, stopené do mladé zeleně, svůj zvláštní, těžko
popsatelný, vždycky však vzrušený ráz.

Oltářík svatojanský řezaný z kosti. Ze sbírek Musea města Prahy.
(Reprodukce)
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KAREL PROCHÁZKA:

SKLO SVATOJANSKÉ.

Uplynula slavná doba rudolfinská, jež nám zanechala pů
vabné poháry z křišťálovéhoskla s bohatými ornamenty. Přišla
doba vzácných sklenic dvoustěnných v prvém půlstoletí věku
XVIII. Vedle scén loveckých, erbů a rozvilinových ornamentů
často ve zlatých plátcích, vložených mezi dvě stěny sklenice
nebo číše, vyrýsování bývají různí světci. Když byla výroba
těchto klenotů, dvojstěnných sklenic, v rozkvětu, spadá kano
nisace Svatého Jana Nepomuckého. A tak na poháru ?.roku
174.4,v majetku rytířského řádu Maltánského v Praze, vidíme
ve zlatě zářiti Světce, kterážto práce nám připomíná slavnou
dobu dvojstěnných sklenic a pohárů. I na sklenících zdobe
ných růžovým a bílým emailem (kolem 1800) lze viděti v praž
ském městském museu vkartuši poprsí Světcovo,jakož i jinou
sklenici s jeho poprsím transparentním pozpůsobu Kothgasse
rově a Mohrově. V museu na Poříčí je i malý eglomisovaný
obrázek na skle s poprsím Jana Nepomuckého. V umělecko
průmyslovém museu jsoudvěsklenices dekorem svatojanským.
Džbánkovitá velká sklenice: tu zobrazen emailovými barva
mi Jan v celé postavě s letopočtem 1814. Druhá holba s ci
novým víčkem, na němž Spasitel ukřižovaný se Světcem a
Matkou Boží: vybroušeno poprsí Svatého Jana. I do cele skle
něných relikviářků nebo v artefaktech skleněných na způsob
pomníčků vkládán bývá ze zvláštního tmele obrázek Svatého
Jana v celé postavě. Ukázky toho jsou v městském pražském
museu.

Druhdy roznášívali zvláště „gránové“ (sklenkaři) i po Praze
různé obrázky svatojánské na skle malované v tak zvaném li
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dovém podání s takovou též ornamentikou tulipánkovou, rů
žičkovou a pod. I v pražských rodinách takové naivně, ale mile
působící obrázky se dochovaly, připomínající Světce jako zpo
vědníka, svrženého do Vltavy a podobně. I umělecky praco
vány bývaly na skle obrázky svatojanské. Znamenitý takový
umělý obrázek na skle je součástí kropěnky s barokovým orá
mováním v majetku Dra Vincence Oehma v Praze.I moderní
sklářský náš průmysl v době Národopisné výstavy v Praze 1895
do oběhu dal barevné skleničky s litým poprsím Janovým abílé
misky s takovýmtéž reliefem.

Skleněný pohár s víčkem. Na poháru ve zlaté folii vyryt klečící
prelát, vedle klášter s kostelem, nahoře Svatý Jan a nápis: sInt
praeLato annI sIntpLUrJMa LUstra, pax LUX arata qUIes IoannI
perpetUIque DIes. Chronostichon značí rok 174.4.. (Rytířský řád
Maltánský v Praze.)

Svatý Jan putuje do Staré Boleslavě. Malba na skle, (Prof. Jan
Boháč v Praze.\

Lidová malba na skle: poprsí Světcovo. (Uršulinky v Praze.)
Kropěnka s malovaným poprsím Světcovým na skle v barokovém

orámování. (Dr. Vincenc Oehm v Praze,\



Skleněný zlacený pohár : roku 1744.
Majetek: Maltézský řád rytířský v Praze.



KAREL PROCHÁZKA:

SVATÝ JAN v (JEROPLASTICE.

Vosk jelidstvu'jižodedávna znám avoskařstvíkvetlojižusta
rých Římanů a Řeků. kteří ceroplastikou kopírovali rádi větší
práce umělecké v menších rozměrech. Ceroplastika se zvláště
rozvíjela v Italii za renesance, kdy sochaři upotřebili vosku ne
jen ke skizzám, ale i k uměleckým dílům, zvláště k portréto
vání v medailonech. Anatomické preparáty z vosku formoval
již janovský lékař Nonnes v XVII. věku. Také u nás v Čechách
mluví se záhy o vosku. Dle zprávy z roku 905 měli Češi či
Boemani vosk do Rakous přivážející platili ze soumara dvě
mírky, nesl-li náklad na zádech sám člověk, bylo mu platiti
mírku. Ve starých listinných zápisech se u nás vedle mýdlářů
často jmenují „svícníci a voštníci či voštinářii', cerae fuso
res, kteří spracovávali vosk ve svíce. jež někdy i pozlacovali
a malovali. Na pražském dvořecísařů Maxmiliana a Rudolfa II.
pracovali znamenití medailéři a ceroplastikové Antonio Abon
dio a příbuzný jeho Alexandre Abondio, jenž roku 1607 ob
myšlen byl císařskýmtitulem: “'achspossierera. Vynikl Adria
nus Friess. Zvláště v XVII. a XVIII. věku těšila se ceroplastika
v Čechách velké oblibě. Domácího původu zdá se býti cero
plastik či poussér Vojtěch Pokorný. jenž dle Dlabač0va Kunst—
lerlexikonu zemřel roku 1794. na Starém Městě Pražském.
Pracoval v Praze již před ním i poussér Jan Lentner, rodem
z Tyrolska. pak i Alexandr Tonieredio, Ital z Florence. Vy
mcdeloval obratně zvláště císaře Františka I., císařOvnuMarii
Teresii, Josefa II., ruskou carevnu Kateřinu a jiné vynikající
vrstevníky. Na počátku XIX. století žili v Praze výborní pous
séři jménem Padovany a Salleneuve. kteří v Železných dveřích
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Polychromnvrmá ceroplaszíka.
Kolkolem filigránová práce s ostatky svatých.

Majitel: Milosrdné Sestry na Smíchově.



na Starém Městě Pražském roku 1805 na odiv vystavili vos
kové figuryvlastní práce avýborného provedení. Mimo mnohé
.korunované hlavy vystavili tu sultána Selima s jeho milenkou,
krásnou Zulimou, Napoleona Bonaparte s chotí Josefinou,
rozkošná byla figurka, zobrazující malé dítky. oplakávající
ztrátu uloupeného luku a jiné, celkem asi 61 voskovýchfigur.

Odedávna u nás přemnohé voskové artefakty pracovány
“bylyz motivů náboženských, aby se jimi uctili i svatí a světice
Boží. A tak často se shledáváme na výtvorech voskových s mo
tivy svatoj anskými. Předevšímna tak zvaných agnuskách
vyskytují sepěkně reliefky Svatého Jana Nepomuckého. Proto
“že do vosku, z něhož se agnusky připravuji, se mísívá někdy
prach z kostí mučedníků neb i hlína, v níž tělo svaté odpočí

valo, nalezáme agnusky svatojánské velmi často i v reliquiá
“řich. U nás zvláště Uršulinky, Alžbětinky i Karmelitky ho
tovily agnusky s reliefky svatojanskými z vosku i zjiné massy,

-do níž. přidávaly něco prachu z hrobu svěícova. Používaly
.k tomu cíli olověných i skleněných formiček. Krásně pak do
vedly svatojanské agnusky seskupovati v relikviářích a okraš
lovali prací filigránovou, rozličnými skleněnými perličkami.

sklíčky, zrcadélky a podobně. O poutích pražských prodávaly
-se i malé „glasšturce“, pod nimiž na kopečku vyrůstá kvě
tinka a na ní ve květu voskový jazyk milého našeho nebešt'ana.
Podobný motivek bývá i na starých rytinách, kde holubička

“v zobáčku drží květinku, v níž na hoře do květu zasazen jazyk
.„Mlčenlivéhošt. Ve vkusu doby upravovali rádi ve skříňce ze
-skla komnatu, v níž Světec zpovídá královnu. Je tu rozestaven
nábytek, pohovky, stoly, klekátka. Na stolku vázička z mléč

.-néhoskla kvítečky pomalovaná. Nade dveřmi obrázek Panny
Marie Staroboleslavské. V jiné komnatě zase světec umístěný

_—je pokoušen králem Václavem, aby vyzradil tajemstvi zpovědní.
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Všechny figurky jsou z vosku, ustrojené v šátečky. Vice ta—
kových komnat z počátku XIX. století v Praze se zachovalo.

Dochovaly se i větší reliéfy poprsí Svatého Jana Nepomuc
kého z vosku, orámované pěknými rámci barokovými. Ne
smirná pieta a tklivost vane ze skleněných rakviček, jichž zná
mo více av nichž leží voskovétělo mučedníka, v roucho kněžské

přioděné. Mimoděk nám tu na mysli zatane obyčej ve skleně
ných oltářních tumbách ukládati těla svatých v nádherných
rouchách i zlatem krumplovaných s maskami voskovými. ——
K maloplastice svatojanské lze přiřaditi i památky svatoján
ské, ne sice z vosku pracované, ale z jakési jiné massy.

Voskový relief poprsí Svatého Jana. malovaný, s bohatým baroko
vým rámovím. Kolem reliefu filigránové výzdoby a ve čtyrech úhlech
ostatky S.Vitalis.Juliani. Incogniti, Verecundi. Sig-novánrokem 1811.
(Milosrdné sestry na Smíchově.)

Ve skleněné rakvi odpočívající svatý Jan z vosku oděný rouchem
kněžským. (Alžbětinky v Praze.)

V jiné úpravě v rakvi skleněné Svatý Jan. (Karel Procházka.)
Po způsobu agnusků tlačené medailonky s motivy svatojanskými,

pod sklem, s filigránovou výzdobou. Sklonek XVIII. věku. (Karme
litky v Praze.)

Olověné formy na medailonky svatojanské z vosku &z jiné masy.
Druhá polovina XVIII. století. \Uršulinky v Praze.)

Tři rámce a v nich ve filigránové výzdobě jazyk svatojanský. Na
jednom z nich jemně provedena P. Maria Staroboleslavská (Dr.
Vincenc Oehmň

Voskovýreliefsvatojanský. poprsí obklopené dracounovými ozdůb
kami s ostatky, v červeném rámci. (Dr. Ant. Podlaha.)



KAREL PROCHÁZKA:

SVATOJANSKÉZLATNICTVÍ A STŘÍBRNICTVÍ

Z nejstaršího osídlení v Čechách známy jsou různé před—
měty z bronzu, mědi, železa a zlata, nalezené zvláště v prae—
historických hrobech. Kontinuitu shledáváme u nás od úsvitu
historické éry nadále. vletech od 14.56 až 1526 v samotné
Praze vyskytuje se sedmdesát zlatníků, a vletech 1526 až 1620
je jich dokonce již tři sta sedm. Žili hojně v Praze i v době
kanonisace Svatého Jana Nepomuckého i nadále a zanechali
nám množství skvělých prací, mezi nimi i artefakty s motivy
svatojanskými. Jsou to namnoze květy baroku, jež skvěle se
zrcadlí v zlatnických a stříbrnických výtvorech svatojánských.
Obyčejně se vykládá, že ornament barokový stal se těžkým,
neohrabaným, že zničil krásu profilu. Ozdoby tepané a lité
jsou mohutnější, pracovalo se na patrný dojem, ale barokový
umělec zlatnický nehonil se po efektu hrubém, smysl pro pů
sobivost formy neztracen. Vždy zůstaly rozměry celku s de
tailem bohatě ornamentovaným v esthetickém poměru. To
říci lze zejména o znamenitých zlatnických a stříbrnických
dílech s náměty svatojanskými, jež nám zůstavilo zejména
XVIII. století a jež roztroušeny jsou po celé vlasti naší. Nám
tu běží především o Pragensia. Jest jím především voti vni
k alich svatojanský z prvé poloviny XVIII. věku, z pokladu
chrámu Svatovítského na Hradčanech. Bohatě stylisován je
košík, v němž spočívá kuppa, vodus i patka. Skvostné jest i stři
brné antipendium v dómě Svatovítském u oltářeSvatého
Kříže v kapli svatých Šimona a Judy. Je již z polovice XVII.
věku. O barokovém relikviáři zlatém s neporušeným jazy
kem i jinými ostatky Světcovými jinde se zmiňujeme. Hodna
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Stříbrný zlacený kalich : emailovými medailony.
Majetek: Dominikáni u Svatého Jiljí v Praze



zmínkyi bohatěornamentovaná, prolamovaná votivní lam
pa Světcova z r. 1715. — Třebaže není ani ze zlata, ani ze
stříbra, přece tu uvádíme z mědi tepanou a z části ciselovanou
sošku Svatého Jana Nepomuckého, ježje v majetku arcibiskup
ského semináře. Vchrámě Svatojakubském v Praze je stříbrný,
nově pozlacený veliký kalich z prvé poloviny XVIII. století.
Na tepané noze vedle reliefů světců Václava a Ludmily je
i vypuklina Svatého Jana Nepomuckého, klečícího, v pravici
držícího kříž a v levici biret, jak někdy bývá pojímán i na
soškách. Jiné techniky je stříbrný k alich u Svatého Jiljí
u Dominikánů v Praze. Na kuppě jsou medailony emailové
s granátky kolem. Tolikéž na noze. Mezi světci na emailu zobra
zenými, Norbertem, Augustinem, Václavem. Ludmilou a Ví
tem, je i Jan Nepomucký. — Též na Skalce v Praze je kalich
s námětem svatojanským. _ O mausoleu stříbrném v metro
politním chrámě Svat0vítském je promluveno samostatně.

Ina c i n o v ý c h předmětech nalézáme motivy Svatojánské,
žejména na kropěnkách a víčkách cínových u džbánů a skle
mic. — O mřížce ž el e z n ě na Kamenném mostě psáno jinde.
|Poznamenávám, že i na pumpách a na stříškách roubených
studnic na způsob makovic střešních upevňována bývala fi
:gurka Svatého Jana Nepomuckého ze železa, zlacená. stojící
na vytepané kytici železné z listoví.

Reprodukce artefaktů svatojánských z různých kovů z „Alba Sva
tojanského" Podlahova &Šittlerova.

Kropěnka cínová se Svatým Janem. (Alžbětinky v Prem.)
Mosazné figurka Světcova. (Karel Procházka.)
Zlacená medaile Svatojanskáv rámečku filigránovém, jako přívěšek

jantarového růžence. (Milosrdné sestry u Svaté Nothburgy v Praze.)
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ANTONÍN PODLAHA:

HROB SVĚTCÚV v UMĚNÍ.

Hrob Svatého Jana Nepomuckého byl vždy chován v ob—
zvláštní úctě. Záhy ohrazen byl železnou mříží. Původní tento
hrob byl v době zimního krále Bedřicha Falckého zneuctěn.
Výjev ten znázorňuje ze dřeva řezaný relief z prvé polo
vice 17. století, umístěný mezi pilíři presbytáře za náhrobkem
Svatého Jana. Vidíme na něm, kterak bořivázuřivostkalvínců,
jež vnitřek dómu zpustošila, obrátila se i proti hrobu Světcovu.
Se dvou stran do něho buši. A vpředu spatřujeme, kterak od
nášejí muže, jenž vstoupiv rouhavě na hrob Světcův, náhle
zemřel. — Roku 1692 byl péčí Tobiáše Jana Beckera, tehdáž
metropolitního kanovníka,pozdějibiskupakrálovéhradeckého,
zbudován náhrobek na způsob otevřeného, ze železa kutého
b al dachýn u, složeného z ratolestí květinových, spočívajícího
na šesti alegorických sochách ctnosti, jimiž Světec vynikal;
uprostřed byl umístěn starobylý bronzový svícen, jedna z nej
vzácnějších památek chrámu Svatovítského &nejvýše na bal
dachýnu stála socha Světcova. — Po blahořečení 1721 byla
podoba hrobu úplně změněna. Rakev s ostatky Světcovými
uložena byla mezi dvěma oltářiky, nad rakví zřízen byl b al
dachýn s plochým stropem, nad ním pak byla umístěna
uprostřed andělů na oblacích socha klečícího Světce s rukama
rozpjatýma. Nad sochou zavěšena byla s klenuti koruna držená
dvěma andílky, pod korunou byla stuha s nápisem: „Gloria
et honore coronasti eum Domine'í. Dole na okraji rozestaveno
bylo opět šest allegorických postav ctností. — Po svatořečení
1729 poslézezbudováno bylo nádherné stříbrné mausole
um nynější, jež podle nákresu architekta Josefa Emanuela
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Fischera a dřevěného modelu Antonína Corradiniho zhotovil

vletech 1755—1 756 stříbrník Josef VVíirthve Vídni. Mramo
rovou balustrádu se čtyřmi alegorickými sochami Mlčelivosti,
Moudrosti, Síly a Spravedlnosti dal zhotoviti roku 1756 pro
bošt metropolitní kapituly Zdeněk Jiří Chřepický z Modliško
vic od pražského stříbrníka Josefa Seitze. Nad náhrobkem za
věšenbyl roku 1771 látkový baldachýn, držený dole čtyřmi
stříbrnými sochami letících andělů, jež zhotovil pražský zlat
ník Ignác Novák. Střed nádherného náhrobku tvoří stříbrná
rakev s ostatky Světcovými, nesená dvěma klečícími anděly
nadlidské velikosti s mohutnými křídly; na víku rakve jest
stříbrná socha klečícího Světce v životní velikosti.

Stříbrné mausoleum Svatojanské v chrámě Svatovítském. Repro
dukce z Podlahova a Šittlerova souboru „Album Svatojanskéí' 1896.

Stříbrná štítová okrasa hrobu Svatého Jana Nepomuckého. Z po
kladu chrámu Svatovítského. Reprodukce z Podlahova a Šittlerova
souboru „Album Svatojanské“ 1896.

Sbírka rytin areprodukcí pohledů na hrob Světcův. (Různí ma
jiteléň
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KAREL PROCHÁZKA:

SVATOJANSKÉ RELIKVIÁŘE.

Sylvius ve své Historii soudí, že nebylo v jeho době v celé
Evropě říše tolika a tak skvělými iozdobnými chrámy okráš
lené, nad zemí Českou. „Chrámové náramně vysocestavění,
prostranní, širocí a dlouzí ku podivu, klenutím a skřidlicí po
krytí; oltářové v nich vysoce založení zlatem a stříbrem,v němž
bylyostatkypzdobení. Kněžskároucha drahými perlami krum
plovaná, příprava všecka bohatá, předrazí klenotové, okna vy
soká i přeširoká, pěkného i světlého skla i divného řemeslného
díla, jímž by světlo do kostelův pronikalo: takoví chrámové
netoliko v městečkách a v městech, ale i ve vsech ku podivu
se spatřovali“ — K těmto klenotům našich chrámů patřívaly
vždy i relikviáře. Není-li nám možno vystavíti na výstavce
kalichy &monstrance zdobené tepanými i emailovanými ob—
rázky Svět00vými, vystavujeme aspoň několik relikviářů svato
janských.V nejstarších dobách byly nad hroby svatých stavěny
chrámy a oltáře, a prostřed oltáře v kamenu, na nějž se kalich
staví při mši svaté, bývá vložena relikvie, svatý ostatek někte
rého světce či světice. Od konce IV. století křesťané v Byzancii
jali se vkládati svaté ostatky i do zvláštních schránek, stavívali
je na oltář a kněží v určitých dnech je podávali věřícím k po—
líbení. Obyčej ten záhy přešel i do zemí západních. I jed
notlivci za šťastné se pokládali, získali-li nějakou relikvii.
O Karlu IV. víme, jak rád na cestách svých opatřoval si ostatky
svatých a do vlasti své přivážel. Z Říma poutníci domů opět
a opět si přinášeli relikvie s autentikami. Ostatky se ukládaly
obyčejně do relikviářů a ty často bývají ze vzácného ma
teriálu a umělecky pracované. Mívají relikviáře nejrozmani
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tější formu. Tu je to rakev, skříň, buď hranolovitá nebo se
stříškou. Jindy zase je to medailonek, figurální forma, buď
celá postava, poprsí, hlava nebo paže. Nejčastěji mívají reli
kviáře podobu malé monstrance. —-Na „Výstavě jubilejní“
(1891) a na „Národopisné výstavě“ v Praze (1895) v retro—
spektivním oddělení bylo vystaveno mnoho relikviářků, ze
jména onen vzácný gotický relikviář z kláštera Břevnovského-,
relikviáře ze stříbrného plechu vytepané z Golčova Jeníkova;
z roku 1755 a mnohé jiné. Isvatojanských relikviářů jest
značné množství a mezi nimi je nejpozoruhodnější relikviář“
barokový s neporušeným jazykem Světcovým v křišťálové
schránce v pokladěmetropolitního chrámu v Praze. Je tepaný
ze zlata z počátku XVIII. století. Tolikéž vzácný je i relikviář
zlatý, chovající v sobě koleno a malík Svatého Jana, uložený
v témže pokladě svatovítském. Mimo české jei za hranicemi
množství relikviářů svatojánských. Mívají pouze relikvii svato
janskou, jindy připojeny bývají i ostatky jiných světců.

Rokokový mosazný, zlacený relikviář. Kolem středu stříbrný roz
vilínový &mřížkovnný věnec. Menší věneček vyzdoben modrými a
červenými skleněnými kameny. Na jedné straně v kapsule křišťálový
křížeček uprostřed fíligránové práce, po druhé straně jazyk svato
janský. Kolem něho perličky bílé, červené kaménky & filigránová
práce. Na patce monstrancovítého relikviář-e tepaný ornament &na
okraji značka: písmeny IGSP (Chrám Svatého Prokopa na Žižkověl.

Stříbrný relikviář na způsob monstrance. Kolem elipsovítého
sklíčka, pod nímž je částečka kosti Světcovy, uprostřed perliček, ka
ménků & mezi fílígránem je perličkový stříbrný věneček. Na pa—
prscích monstrance obláčky koldokola kapsuly obetkané a čtyři hla
vičky andílčí. Z doby arcibiskupa Václava Leopolda Chlumčanského
(174.9až 1850\. (Uršulinky v Praze.\

Relikviář (tak zvaný pseudogotický) s ostatky Svatého Jana Ne—
pomuckého a Svatého Prokopa, asi z let 1880. (Hlavní farní chrám
Matky Boží před Týnem v Praze.)
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BEDŘICH PŘ_IBIL:

SVATOJANSKĚ MEDAILE A SVATOSTKY.

Zádný český světec nebyl poctěn tolika výtvory medailér
skými, jako Svatý Jan Nepomucký, kol jehož hlavy nadšená
láska lidu vidí vě-necpředních ctností církve katolické. Jest jen
logickým důsledkem, že to byly svatostky s jeho obrazem, jež
se staly nejoblíbenějšími v širokých vrstvách lidu. První me
dailky s jeho obrazem jsou zajisté ony, které dal raziti Václav
Ondřej Makarius z Merfelic, byv roku 1685 vyslán 7,Prahy
do Říma za účelem získati informace, jak počíti kanonisační
proces. Přinesl za tím cílem obrázky mučednikovy jako před
lohu &papež Innocenc XI., jemuž byly medailky ty spolu s ji
nými předloženy, udělil věřícím. kteří budou tyto medailky
nositi, odpustky neplnomocné. Byly to římské a tudíž vkusné
práce, nejspíše z dílny Hameraniů. Projednávání kanonisač
ního procesu spadá do doby rozkvetlého baroka, kdy velké
i drobné umění sytí se jeho vzruchem, kdy ovzduší jest napl
něno očekáváním nových zázraků, jichž historie plní svazky
dnes vzácných knih, vyzdobených rytinami předních mistrů.

Zachovala se nám pěkná řada většinou umělecky prove
dených medailí, na nichž můžeme stopovati historii svato
janské kanonisace a slavnosti s ní spojených, jakoživšestran
nou úctu k tomuto Světci. Především je to medaile s obrazem
sochy mučednikovy na Karlově mostě roku 1705 od římského
rytce Travaniho. Na pamět otevření hrobu Světcova roku 1719
byla Jiřím Vestnerem ry ta medaile, jež má na líci poprsí Světce
a na rubu znak arcibiskupa Khiinburga. Výtěžkovýtolar pří
bramský od F. Altomonte má na rubu Světce, vznášejícího se
nad mostem a v pozadí Hradčany. Na líci krajinu příbramskou,
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Majitel: Františkánský klášter v Praze.
Tři mosazná &jedno železné z X

Pečetídla svatojanska'.
VIII. věku.



nad níž jest obraz Panny Marie Svatohorské (chronogram
1719).

Zapsání Světce do alba divorum roku 1720 bylo vzpome
nuto medailí od P. P. Wernera, jež má poprsí Světcovo a na
rubu znak papeže Klementa XI. — Beatifikaci Janovu v roce
1721 připomíná medaile, jež na rubu nese obraz blahoslaven
cův, týž jako na předešlémedaili,kdežto na líci má obraz Panny
Marie Staroboleslavské. Taktéž od Wernera jsou krásné me
daile Cisterciáků s obrazem svatého Eugena a dvěma rozdílný
mi kolky s obrazem svatého Jana, vyskytující se i ve zlatě.

Téhož roku 1721 vydána byla vzácná medaile s výjevem
svržení Světcova s mostu, jež má na rubu pouze nápis. Umě
lecky pracovaná jest medaile k témuž roku od neznámého
umělce: nad mostem plným žoldnéřů, na rozdíl od předešlé,
kdež jsou pouze dva žoldnéři, vznáší se Světec, na Vltavě plave
jeho tělo, na rubu jest obraz Světcův a znak papežův nad sto
lem s insigniemi. po stranách papež a personifikace Čech. Do
této řady náleží velká litá stříbrná medaile s poprsím Svatého
Jana a na rubu s jazykem ve svatozáři.

Horlivý kult svatojanskýjeví se i na výtěžkových duká
tech z jílovského zlata, ražených v Praze, s obrazem světco
vým, pětidukáty z roku 1722, dukáty a dvojdukáty z roku 1725.
a 1727 byly také raženy ve stříbře.

V dějinách kanonisace svatojanské setkáváme se se zajíma
vou zprávou, že roku 1729 kanovník hrabě Špork dal vŘímě
raziti pamětní medaile v šesti různých velikostech. Zdá se,
že práci svěřil slavnému Hameranimu. Medaile má na líci Sv.
Jana na oblacích, jehož anděl korunuje a na rubní straně po
prsi papeže Benedikta XIII. — Pražský arcibiskup Khiinburg
dal raziti krásné medaile u Vestnera &Docklera. — Na Dockle

rově líci je Světec v oblacích, korunovaný andílkem, vedle
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iWadm'learcibiskupa Khíinburga z roku 1729.
Avers rytce Docklera, rev. Vestnera.

Majitel: Bedřich Příbil. Vyšehrad.

něhož se vznáší druhý se zámkem v ruce jako znakem mlčen
livosti. Na Vestnerově rubu je poprsí arcibiskupovo. V tomto
roce byla znovu ražena příbramská medaile Altomontova s ob
měnou. že místo lícniho obrazu je pismo. — Roku 1750 bra
trstvo na Skalce počalo se stavbou chrámu a byla zhotovena
F. Altomontem menší oválná medaile se Světcem v oblacích

a na rubu s písmem. Kolku této medailky bylo použitoi pro
svatostky Svatojanského bratrstva v Libáni.

Vrcholem úcty bylo však postavení roku 1756 skvostného
stříbrného náhrobku u Svatého Víta, jejž nám znázorňuje zna
menitá práce neznámého umělce na líci medaile, kde na rubní
straně bylo použito kolku Docklerova z roku 1729. — Roku
1779 slaveno bylo za arcibiskupa Petra Přichovského 2 Při
chovic padesáté výročí svatořečení Jana Nepomuckého. Z té
doby není známa nějaká medaile, jež by k této události vý—
slovně ukazovala. Přes to existuje dosud hojně se vyskytující
oválná medaile, jež svým výtvarným provedením plně zapadá
dotéto dobyapravděpodobněoslavuje totojubileum.Narubuja

67



zykSvětcůvaopis LINGUA S. IOANNIS NEPOM. AB ANNO
1585INCORRUPTA. Roku 178 1 byla vydána velmi zajímavá
medaile s obrazem Svatého Jana dávajicího almužnu. Je známa
pode jménem „zednářská“ .Konec XVIII. století a počátek XIX.
století je na medailérské výtvory svatojanské velmi chudý. Vy
skytují se pouze méně cenné lidové kousky.

Teprv rok 1829, stoleté to výročí svatořečení Janova, přináší
několik medaili, z nichž Stuckhartovy s poprsím Světcovým,na
rubu jazyk ve věnci a písmo, nebo ona se svatojanským hro
bem stoji nejvýše. Také medaile Langova s motivem Svatého
Jana nad mostem, rub jazyk a písmo, jest slušnější práce. Hosté
na slavnostech toho roku byli podělováni medailemi od Puti
natiho s obrazem dómu a na rubu s věncem a devíti řádky
písma. — Langovy medaile ve stříbře.železe a cínu, jakož i me
daile Putinatiho prodával v originálních malých pouzdrech
tehdejší pražský zlatník Richter v Karlově ulici, tehdy Jesuit
ské blíže Karlova mostu.

Rytecká firma Karel Hofer vydala několik laciných druhů
úpadkového vkusu. — V roce 1850 vydal u Dreutwetta ka
novník Pešina slušně pracovanou pamětní medaili „Svatojan
ského dědictví“ s pohledem na Svatovítský dóm a na hrob Sva
tého Jana Nepomuckého.

Kromě těchto slavnostmi datovaných medailí. vyskytlo se
během doby od roku 1685 mnoho různých svatostek s obra
zem Světcovým, neboť jeho obliba se rozšířila do celého kato
lického světa a velká část svatostek poutních míst umístila ho
na své rubní straně. — Současně vznikla 11násivcizině řada

bratrstev ku cti světcově, jichž členové nosili jeho kovové me
dailonky na hrdle neb u růženců. Rozmanitost tvarů těchto
svatostek je značná, jsou srdčité, oválné v podobě jazyka. ku
laté, houslového tvaru atd. a jsou zhotoveny z různého i dra
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Svatojanskd medaile stříbrná.
Líc a rub práce asi solnohradské.

Majitel: Bedřich Přibil. Vyšehrad.

hého materiálu, většinou z bronzu. Doporučovalo by se zhod
notiti svatoianské medaile a svatostky v samostatné knize a
doprovoditi ji mnoha vyobrazeními, neboťjsou mezi medaile
mi svatojanskými mnohé vkusné práce svědčící o svérázném
umění.

Ukázkamedailí svatojanských. Mezinimi :Docklerova medaile; mo
sazná oválová se Svatým Janem na aversu, na reversu zavraždění Svaté
ho Václava se značkou Roma (XVIII. věk); tak zvaná zednářská medaile
z roku 1781; stříbrné medailky s rubem Panny Marie Bolestné v Ma
riazáři, v Neukirchen; medailka „Svatojanského bratrstva“ na Skalce;
jubilejní medaile z roku 1829; medaile na památku svěcení oltáře
Světcova v Nepomuku z roku 1879; železná medaile s papežským zna
kem Klementa Xl.; medaile na pamět návštěvy u hrobu Světcova
krále saského Bedřicha Augusta; svatostka s lícem P. Marie Stero
bnleslavské a Svatého Jana na rubu, as stará práce solnohradská.
(Karel Procházka.)

Dva listy reprodukovaných medailí svatojanských ze sbírek Karla
Procházky v l odlahově „Album Svatojanské“ 0896).
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KAREL PROCHÁZKA:

PEČETI SVATOJANSKĚ.

Bohatou vědou je sfragistika. Poučuje nás, že papežové na
svých pečetích, bullách, až do poloviny XI. stoleti umísťovali
jen nápisy, později teprve se počínají na nich objevovati ob
razy, zejména apoštolů Petra a Pavla. Preláti na svých peče
tích používali odznaků své důstojnosti, duchovní ústavy mí
valy na pečetích obraz patrona, jemuž kostel jejich byl za
svěcen. Zajímavo, že i kníže náš Vladislav I. (1110 až 1125)
užíval okrouhlé pečeti, na níž zobrazen byl Svatý Václav,
sedě na trůně. I později opět a opět vidíme Václava Svatého
i jiné svaté na různých českých pečetích. Mezi nimi i Svatý
Jan Nepomucký. Náležitosti řádu františkánského v Praze
jsou různá pečetidla. na nichž se vyskytují rytiny, na příklad
Panny Marie Sněžné, Svatého Václava (česká provincie jemu
je zasvěcena), Antonina Paduánského,Víta a jiných. Mezi nimi
jsou i tři pečeti, z nichž dvě větší jsou mosazné, nejmenší je
železná. Mandorlovité mosazné pečetidlo nese obraz Jana
Nepomuckého v celé postavě a nápis: Sigillum ministri pro
vinciae Moraviae Refor. Menší elipsovité pečetidlo mosazné
tolikéž nese rytinku v celé postavě s písmeny: P. P. P. B. C.
Třetí, nejmenší železné pečetidlo nese pouze poprsí Jana Ne
pomuckého a písmenka: V. S. P. P. Pečetidla jsou vesměs
;z XVIII. stoleti.

Pečetidlai otisky tří pečetí svatojánských. (Františkáni v Praze.



Kasule : medailon/cern svazojanským : XVIII. věku.
Majitel: Kostel „Na Skalce“ \' Prue.



KAREL PROCHÁZKA:

PARAMENTIKA SVATOJANSKÁ.

Od nejstarších dob křesťanských pěstovalo se i u nás vy
šívání církevních rouch. Přirozeně v čele stála Praha. Svědčí

o tom i list papeže Eugenia III. z roku 1151, v němž pro
umění to velebí klášterní panny Svatojirské. Nejstaršími pa
mátkami, nám dochovanými, jsou mitra a dvě pontifikální ru
kavice, jež zbožná tradice přičítá biskupu Vojtěchu a klade je
do století desátého. Ve století XIV. a XV., dle Podlahy a Šitt
lera, nad obrazci geometrickými nebo vzatými z říše rostlin
né i fantastických postav zvířecích vítězí motiv granátového
jablka a květu, jímž látka zdobena a dominuje po dobu gotiky,
ano i ještě částečně za doby renesance na látkách, jichž pou
žíváno bylo na roucha bohoslužebná.

Na kasulích zvláště střední pas je vyzdobován „malbou
jchly“, vyšívány jsou na něm různé figury svatých &světic
Božích. Za doby renesance komponovali opět dessinetáři vzor
ky tkanin po způsobu starobylých vzorů egyptských. perských
i jiných; vyšívání figurální téměř nadobro zmizelo. Za to vzkří—
šena Opět technika applikační. Překrásná jsou z dob těch rou
cha mešní vyšívaná nejednou zlatou „renesanční arabeskou“,
plátěné kasule ozdobené prostým „lidovým“ vyšívánim i ko
žené ornáty s vytlačenými polychromovanými ornamenty i fi
gurami. Nelze říci, že snad něčím specielním byla by Svato
janská paramenta baroková XVIII. věku. Jsou stejnorodými
družkami všech ostatních obdobi rouch bohoslužebných.

Oslňují, okouzlují jako ostatní všechna paramenta baroka.
Stkví se nádherou barev, zlata i stříbra. Brokáty září bohatostí
ornamentů na kasulích, široké zlaté a stříbrné krajky oslňuji.
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Medailonek se Svatý
Z kasule kostela „ Na Skalce

m Janem Nepomucký
v Praze

m.



Jestliže v tomto reliefku mluvím o Svatojánské paramentice,
minim tím ona roucha bohoslužebná, jež na soběnesou nějaké
specielní Signum, zvláštní známku Svatojanskou. A jsou ta
ková roucha. V Čechách u Redemptoristů v Plzni a jinde.
V Praze patří sem stkvělá k as ul e brokátová z XVIII. stoleti,
jež na zadním pasu dole plochým stehem v medailonku nese
poprsí Svatého Jana Nepomuckého en face. Medailonek nesou
dole dvě ratolesti, svázané stužkou, tvář jemně na hedvábí
malována. Mezi členy bratrstva pod ochranou Panny Marie
ku cti Jana Nepomuckého bylo na Skalce množství vzneše
ných členů. jako císařovna Marie Ludovika, arcikněžna Marie
Terezie. Mezi dobrodinci kostela byly hraběnka Terezie Pót
tingová, hraběnka Michnová. Nelze se diviti, že přebohatá jsou
paramenta na Skalce a mezi nimi i tato kasule Svatojánská.

Vtéto souvislosti lze uvésti, že v pražských kostelích je množ
ství korouhví, jež mívají na sobě Svatojanské obrazy. Jsou tu
kové červené korouhve třeba z roku 1860 na Karlově v Praze.

Mezi jejich obrazy Srdce Marie Panny, Bolestné Panny Marie
a Františka z Assisi je i Jan Nepomucký. Mariánský „Spolek
křesťanských dcer“ v Praze má jubilejní prapor s obrazem
Panny Marie a Jana Nepomuckého z roku 1924..

Kasule s medailonkem Svatojanským z XVIII. století. (Kostel Sva
tého Jana Nepomuckého na Skalce)
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Porculdnový koflíček z Kysíblu.
S dómem Svatovítským.

A\Iaiitel: Václav Vítek. Vinohrady.



VÁCLAV VÍTEK:

SVATOJANSKÁ KERAMIKA.

Ucta k Svatému Janu Nepomuckému zrcadlí se nejednou
i v keramice. Zajděme si jen do „Umělecko-průmyslového
musea“ v Praze, nebo do městského pražského musea na Po
říčí a do jiných museí našich, nebo listujme v některém ka
talogu, třeba „Výstavy keramických iskleněných prací českého
původu“, vydaného v Praze v roce 1908, a jistě překvapí, jak
často na české keramice vyskytují se motivy náboženské.

Na jemné kamenině i starém porculánu zobrazovánabývá —
a to na koflících, talířích. džbáncích ikonvicích P. Maria.
světci Josef, Alžběta, Cecilie &jiní. Časté jsou i porculánové
figurky různých světců, jako Petra. Ondřeje, Adama a Evy,
P. Marie a jiné. O tom svědectví podaly i dvě výstavy „Jednoty
pro vzájemné povzbuzení a zdokonalení se v malbě na porcu
lánu“, jež v letech 1878 a 1879 pořádány byly na Vinohra
dech v „Staré besedě“ v domě Fríedlžindrově. Zachovaly se
o tom doklady v „Zápisníku Hovorně“ i „Seznamu výstav
ním“ zmíněné Jednoty. jež zajímavé světlo vrhají na tehdejší
poměry pražských malířů na porculánu. A tak český porculán
posloužil i kultu svatojanskému. V majetku známého pražské
ho sběratele Aloise Pelze byl talíř s tisknutým obrazem Sva
tého Jana v hnědočerveném tónu. Paní Josefa Hlasivcová,
z patricijské rodiny staropražské na Perštýně. mívala koflík
s pohledem na chrám Svatovítský v Praze a na misce náhro
bek Svatého Jana v témže chrámu. Značka N. G. F. vtlačena.

Z městského musea v České Třebové je znám hliněný kadlub
s obrazem světcovým. V umělecko-průmyslovém museu praž
ském je líbezná figurka světcovaz míšeňského porculánu a jiná
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Porculánové sošky svatojanske'.
Se značkou slavkovskou, dalvickou, pražskou.

Majitel: Václav Vítek, Vinohrady.



Hrob Svatého Jana Nepomuckého.
Talířek k porculánovému koflíčku s dómem Svatovítským.

Majitel: Václav Vítek, Vinohrady.

Loketská. Je tu i lékárnická nádobka se Světcem, asi z Tejnice.
tolikéž výškovský džbán a model z pálené hlíny od mladšího
Platzera. V městském pražském museu jsou čtyry porculánové
sošky, prostší to práce. jež si v Praze kupovávali druhdy pout
níčkové svatojanští. Je tam i drobná nádrž na vodu s plasti
ckým svržením mučedníka s mostu a dva medailonky porculá
nové s obrázky Světce, jakož i hliněná tabulka s malbou Světce,
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Porculánový koflíček svatojanský.
Se inačkou pirknhammerskou.
Maiitel: Václav Vítek, Vinohrady.

jako almužnika. I na českém skle nejednou bývá dekor svato—
janský.

Drobné sošky porculánové Svatého Jana se značkami Praha, Dal
vice, Loket, Slavkov (Václav Vítek).

Porculánový koflík s chrámem Svatovítským a.s miskou, na níž
hrob Světcův v témže chrámě. Značka N G F R. 1855,2Kysibel(Václav
Vítek).

Porculánový koflík, na němž poprsí Světcovo, držícího v ruce ja
zyk mlčenlivý. Značka FetR Pirkenhammer \Václav Vítek).

Kropěnka slovenská se Svatým Janem Nepomuckým.
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ANTONÍN ŠORM:

PRAŽSKÉ ZVONAŘSTVÍ SVATOJANSKÉ.

Radostná, podnikavá, plná ušlechtilého závoděnív umění,
pilná doba kultu svatojanského zastala české zvonařství v ob
dobí, kdy zvon takřka přestával býti hudebním nástrojem a
stával se spíše předmětem uměleckým. Baroko přímo hýřilo
tu v bronzu, jenž rozkve'tal v čarovné akantové pásy a bohaté
obruby. Pláště zvonů pokryty bývaly četnými reliefy světců
a znaky patronů kostelních ve skvělých i honosných kartuších.
Koncem století XVII. k těmto okrasám zvonovým přibyl nový
námět, který byl dán Brokofovou sochou svatojanskou, tehdy
již v odlitku na Karlově mostě stojíci. Pokud zvony voné době
doplňovány, tlumočí vesměstouhu objednatelů a dárců poúctě
tohoto světce. I tam, kde se jednalo o příslušnost k chrámu
zasvěcenému jinému patronu, často rozmnožovány okrasy
o relief svatojanský nejen u zvonařů pražských, ale vůbec
v celé vlasti i jiných sousedních zemích katolických. Kreliefu
zvolen typ sochy Světcovy z Karlova mostu, který se vyskytuje
jen s poměrně malými změnami u všech zvonařů. Rozdílnější
jest seskupení s jinou okrasou zvonovou, obyčejně typické pak
pro tu či onu zvonárnu. Pěknou změnu v námětu nalézáme
až na zvonu v Louňovicích, přelitém roku 1804. u Anny
Kuhnerové v Praze, kde zobrazeno mrtvé tělo Svatého Jana,
k němuž přilétá anděl. Máme ve zvonařství Světce Jana v de
koraci barokní a rokokové. Neblaze zasáhla do vývoje jeho
zobrazování na zvonech josefínská sekularisace; zvonů bylo
dosti ze zrušených kostelů. Porovnáváme-li celkový počet
zvonů tehdy objednávaných, vidíme, že tu náhle přestávají
.býti zvony pořizovány; nanejvýš bývají přelévány. Liji se jen
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Rekvírovane' zvony na Vyšehradě.
Jeden s reliefem svatojanským.



malé zvonky obecní, ale i ty velmi často opatřovány reliefem
svatojanským. Značně zvonů svatojanských potom ulito ku
stému výročí svatořečení. pak při zrušení roboty a zřizování
farních kostelů v polovině minulého století. Všimněme si jen
zvonů s reliefy svatojanskými, pokud vyšly z rukou zvonařů
pražských.

Pokud bylo mi možno zjistiti, ulil nejstarší svatojanský
zvon v Praze roku 1695 Bedřich Michael Schónfeld pro vrch
nost Radkovickou na Drahonice. Dle zápisu v pamětní knize
21. dubna 1696 na přímluvu Světce Jana, kterého vzýval kněz
a družičky v kostele, předešlo se již již hrozícímu neštěstí při
vytahování na věž. Obestřen byl také lidovou legendou, že
sám od sebe vyzvání, když někdo z Radkoviců má zemříti.
Později zavěšen na věži kostela v Bílsku. Ze XVII. století po
chází ještě pražský zvon s reliefem Svatého Jana v Týnci nad
Sázavou. Až na malé výjimky máme pražské zvony svatoján
ské datovány i označeny autory. Všichni pražští zvonaři lili
zvony svatojanské nepřetržitě, jen nepatrné mezery máme ve
století XVIII. a XIX., kdy některého roku nebyl zvon ke cti
Světce Jana v Praze pořizován. Při tom jest zajímavo, že sama
Praha téměř zvonu s Janem Nepomuckým od pražského zvo
naře nemá, kromě snad kostela Svatého Jana na Skalce.V době
totiž, kdy raší kult svatojanský ve zvonařství, byla Praha již
dostatečně zvony zásobena. Půltřetího sta starobylých zvonů
přehlušovalo radostný jásot lidu nad svatořečením Nepomu
k0vým; jedině do kostela Svatého Štěpána si opatřili zvonek
se Světcem Janem v slavném onom roce 1729. Mnohem po
zději (184.8) pořízen zvon svatojanský ke kostelu Svatého
Haštala a při restauraci vyšehradského kostela do sanktusové
věžičky neveliký zvonek. Zvonek 44.8 kg těžký, posvěcený
roku 1881 pro kostel Svatého Václava na Smíchově, byl lit
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až v Lublani, zvon pro Týnský chrám „Rudolf, Jan Nepo—
muk,Václav“ v Budějovicích u Pernera; ten byl největším
zvonem pražským, na němž byl Svatý Jan Nepomuk zobrazen,.
totiž o průměru 162 cm. a váze 2560 kg. Býval ale jmenován
obyčejně jen „Rudolfem“; dne 6. listopadu 1916 byl rekvi
rován a zvon svatojanský u Svatého Štěpána rovněž. Jen velmi
řídkou výjimkou zůstaly nám zvony z posledních tří století,
a tak piávě zvony svatnjanské máme dnes jen na papíře.

Po převratu pořízeny zvony svatojánské v Praze rovněž
u zvonařů mimopražských. Dne 8. prosince 1925 posvětil
kapitulní děkan František Vaněčeksanktusník zasvěcenýJanu
Nepomuckému. kanovnlku vyšehradskému, 0 4.6 cm. v prů
měru, o 60 kg. váhy a ladění do gis. Jiný zvon posvěcen dne
5. června 1928 v Košířích na jména „Srdce Páně a Svatý Jan
Nepomucký, o průměru 92 cm., váze 4,55 kg. a ladění do A.

Sestavuji zde jména pražských zvonařů, kteří lili zvony
s výzdobou svatojánskou, spolu s udáním, pro které osady
farní byly určeny, v závorce je pak uveden letopočet zvonů:

Bedřich Michael Schónfeld (zvonyjeho datoványod
roku 1668—1695): Blsko na Písecku (1695).

Antonín Sch'ónfeld (1696—1720): Týnec nad Sázavou
0699).

Mikuláš Low mladší (1700— 1756): Otovice (1724),
Krpy (1727).

Zachariáš Dietrich (1716 —175o): Klecany(1728).pro
chrám Svatého Štěpána v Praze (1729)

Valentin Lissiak (1718—174g): Lstiboř-(1718),Horní
Kruty (1722), Nižbor (1729), Sluštice (bez letopočtu).

Jakub Konrad Lechner (1750—1755): Šanovna Ra
kovnicku (174.0), Sluštice u Českého Brodu (174.8).

Jan Jiří Kiihner (1750—17gg): Nepomuk(1756), Kyšice
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(1756), Velvary (1760), Poříčí nad Sázavou (1769), Nová Ves
na Chotěbořsku Černochov na Lounsku (1772).

Vít Dietrich (1760—1764):LutovánaTřeboňsku(175g).
František Antonín Frank (1758 —1787):Vřetenovice

(1758), Velká Přítočná (1771).
Josef Lissiak (1766—1772): Úhrov (1771), Nová Vesna

Chotěbořsku (1772)
Václav Frank (1790—1795): Oubislavice(1794)
Jan Václav Kiihner (1788—1801): Dva zvony Postupi

ce (1799), Bernardice (1800).
Anna Kůhnerová (1805—1811):Zalši (1805), Černovi

ce (1804), Louňovice (1804), Obecnice (181 1).
Karel Bellmann otec (1816—1855): Lidmaň (184.6),

kostel Svatého Haštala v Praze (184.8), Kratonohy (1849),
Plzeň (1854)

Karel Bellmann syn (1856 —1876):Nezabudice(1857).
Potom lila ještě několik svatojanských zvonů Anna Bell

mannová, jíž končí nepřetržitá činnost zvonařství od nepa
mětných dob v Praze.

Koncem minulého a začátkem tohoto století v obnovené

pražskézvonárně lil v Praze zvony Josef Diepold, z nichž
bylo také dOstisvatojansky'ch (Rejšice 1895). Jedním z posled
ních před válkou byl i zvon Svatého Jana Nepomuckého do
nového kostela ve Štěchovicích, jehož nápisem končím i tuto
kusou studii o pražském svatojanském zvonařství s přáním, aby
vyslovená v něm prosba k Svatému Janu byla rozšířena na
všechny svatyně naší vlasti:

Svatý Jene z Nepornuku,
drž nad tímto chrámem ruku,
nechat“ v tichých stěnách hostí
českou duši do věčnosti!
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Suatojanská mřížka na Karlově mostě.
Podoba z roku 1896.



ANTONÍN ŠORM:

SVATOJANSKÁ MŘÍŽKA NA KARLOVĚ MOSTĚ.

Při pohromě, jež roku 1890 stihla Karlův most v Praze,
spadly do Vltavy také deska a mříž, které označovaly místo, kde
dle podání byl Svatý Jan Nepomucký svržen do proudů vltav
ských. Při vytahování trosek zřícené části mostu byla zachrá
něna jen malá spodní část, kdežto hořejší část jemné umělecké
práce leží v hlubinách řeky. Když byl opraven Karlův most,
pohřešovalimnozí ctitelé Svatého Jana Nepomuckého bolestně
památnou mříža označili prozatimně misto utopení Světcova
jen malou mramorovou destičkou s mosazným křížkem. Jed
nota k pořádání slavností svatojánských na mostě Karlově po
mýšlela pak záhy na to. aby podle zlomků mříže, jež byly na
lezeny a uloženy v Městském museu, nová vkusná mříž opět
se zhotovila a nad mramorovou deskou na mostě byla zasazena.
Jednotě k pomoci přihlásil se obětavý zámečník Jindřich Duffe
na Menším Městě Pražském, který slíbil. že zhotoví zdarma
tuto mřížku a na žádaném místě upevní, bude-li mu dodán
nákres. Architekt velechrámu Svatovítského Mocker připravil
nákres mříže a profesor František Sequens dodal nákresy obou
obrazů, jež vytepány v mědi. Mříž pak zhotovena v dílně Jin
dřicha Duffeho. &obrazy, poprsí Jana Nepomuckého i tělo
téhož Světce na vodě plovoucí, z mědi vytepány a pozlacený
v dílně Schorchtově, ve slohu renaisančním. Pražská městská

rada poskytla na toto provedení 50 zlatých v hotovosti. K po
těšení ctitelů svatojánských „Výbor Jednoty k pořádánínárodní
slavnosti svatojánské“ mohl dne 15. května 1896 patřičně
zasazenou tuto mřížku s tepanými reliéfy odevzdali v majetek
.a ochranu městské radě pražské. Zdobila pak Karlův kamenný
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Rauchmíillerův prototyp !: Brokofouě soše
v kostele Na Skalce v Praze.

Nusle.Majitel: Josef Pešina.



Dřevoryt záhlaví z českéhotisku

pražského z roku 1729.
Majitel: Vincenc Oehm v Praze

most až dodoby našeho osvobozeni, kdy poškodilyji nikoli živly
přírodní, nýbrž ruce lidi neuvědomělých z vyvolané zášti proti
Světci a jeho památkám, Za několik roků potom v poněkud
změněné formě a chudší ve výzdobě dostala se opět na pů
vodní sv01epamátné místo a zase zastavuje se den co den u ní
mnoho Pražanů, zvláště četní cizinci a poutníci svatojanští.

Svatojanská mřížka na Karlově mostě z roku 1896. Fotografie
Sigmunda Reacha, Praha.

Zpráva „Jednoty k pořádání národní slavnosti svatojanské“ na
Karlově mostě.

88



Kamenná socha Svatého Jana Nepomuckého.
Morový sloup na Menším Městě Pražském.



Dr. VÁCLAV HRUDKA:

SVATOJANSKĚ SOCHAŘSTVÍ V PRAZE.

Pražské sochařství oslavovalo mučedníka zpovědniho ta
jemství o celé století dříve než byl kanonisován. Dřevořezba,
kovolijectví, kovotepectvi a kamenictví v pražské plastice vy
tvořily díla vynikající. Z nejstarších je pravděpodobně dřevo
řezba na vratech dovelechrámu Svatovítskéhozroku 1650.
kde mezi vypuklými obrázky světců nalézá se i Jan Nepomucký
se svatozáří a s nápisem „Svatý Jan zpovědník“. Jinou pa
mátkou je známý Jerusalemský svícen, raně románské
dílo z litého bronzu, k jehož prastaré noze dal roku 164.1při
dělati olomoucký biskup Leopold renesanční dřík v podobě
štíhlého stvolu. Nahoře rozsazena jsou v okruhu ramena, za
končená střídavějímkami pro svíce a drobnými poprsími čes
kých patronů. Ze sedmi těchto bronzových sošek zachovaly
se dnes jen čtyři. kdežto poprsí světců Ludmily, Zikmunda
:a Jana Nepomuckého se ztratila. Soška Jan0va o výšce dvaceti
centimetrů nesla nápis: „Beatus Ioannes de Nepomuk“ Bis
ikup dal svícen postaviti na hrob Svatého Jana Nepomuckého,
:nyní nachází se v kapli Svatého Jana Křtitele. Třetí památkou
z první polovice XVII. věku je dřevěná socha Světcova z oltáře
„Svatých patronů českých“z opatského kostela na Straho
vě, kde se dnes chová ve sbírkách v obrazárně. Představuje
Světce v kožíšku kanovnickém a byla polychromována. Oltář
dal svým nákladem postaviti nejvyšší zemský sudí Jindřich
.z Kolovrat před svou smrti roku 164.6.

Důležitým mezníkem ve vývoji svatojanského sochařství je
dřevěný model Světcův, vypracovaný v sedmdesátých letech
XVII. věku od vídeňského sochařeMatěje Rauchm'tillera
pro barona Matyáše Bohumíra VVunšvice.Ten dal ve svém
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zámku Ronšperce dle tohoto modelu vyřezati roku 1682 vel
kou sochu Svatého Jana Nepomuckého od proslulého řezbáře
slovenskéhoJana Brokofa. Sochabylazprvupostavenavzám—
ku ronšperském, později však dopravena doPrahy, kde ji Wunš
vic umístil v domácí kapli svého paláce na Václavském ná
městí. Dle dřevěné sochy Brokofovy dal Wunšvic roku 1685
ulíti \' Norimbercezvonařem Wolfgangem Jeronymem
Heroldtem sochu bronzovou, stojící podnes na Karlověmos
tě. Na podstavci jsou umístěny bronzové reliefy „Svatý Jan
zpovídá kválovnu“ s králem v popředí, pak výjev, jak „Vojini
vrhají Světce do Vltavy“. Dřevěný originál chován do roku
18 1g \'e wunšvickém domě na Václavském náměstí (číslo 795),
kdy přenesen do kostela Svatého Jana Na Skalce v Novém
MěstěPražském. Socha je prototyp svatojanských děl, vzrušená
v liniích, mohutně citová a přece v mocném obrysu i monu
mentální. Velká citovost provívá dílo. ax'šak pozorovatele do—
jímá i mocný pathos a oduševnění. Tato práce předstihla umě
ní své doby.

Hned s počátku XVIII. věku máme v Praze sochu u koste
la Svatého Jindřich a.Sochastojípo severní straně hlavního
vchodu do kostela, majíc za svůj protějšek sochu Judy Tade
áše Apoštola, podobně jako u Trinitářů ve Spálené ulici. Obě
sochy stály do 1827 u vrat na hřbitov Svatojindřišský, který
tehdy obklopoval chrám, a sice zeď šla ku věži, stojící uprostřed
ulice. Toho roku proražena ulice mezi chrámem a věží. Sochy
dal provésti farář Jelínek 1708. Nápis na podstavci Sv. Jana
dí: Gloriosa famae patrono pragensi canonico sancto Ioanni
ecclesiasticapictus ponit die XIII junii MCCCCCCCÍIIIIIII=
1708. ——Z téže doby je i socha Světcova,stojící při vyústění
Ra dnických schodů doulice ku Hradu podšvarcenberským
palácem. Vlevo zříme sochu Janovu a vpravo u palácové po
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dezdívky sochu Sv. Josefa, jejíž natočení prozrazuje, že pů
vodně určena na jiné místo. Též sokly obou soch se různí. Obě
sochy do 1820 stály u vozové cesty na Hrad. Socha Janova se
připisujeFrantišku Santinimu Aichlovi a je datována
1709. Je to dobrá baroková práce, životná i pěkných obrysů.
U světcových nohou andělíček klade prst na ústa, symbol mlče'
]ivosti a druhý nese kartuš s kresbou Karlova mostu, kde světec
vytrpěl mučednictví. — Koncem prvního desítiletí XVIII. věku.
byla zřízena socha Světcova při kapli Nejsvětější Trojice na
vinici Nesypce u cesty vedoucí podél zahrady Kinských
k hřebenu Petřína a Bílé hory. Jí podobným dílem byla socha
Světcova, kterou vtěchto letech dal postaviti k průčelí svato—
janské kaple v nynější Vin ičn é ulici na Novém MěstěPraž
ském staroměstský radní Jan Joanelli. — Přesně datována je
socha Světcova, stojící na východní straně podstavce Moro
vého sloupu malostranského. Roku 1715postiženaPra
ha hrozným morem a 28. září 1715 zde u provisorního oltáře
na náměstí Malostranském před chrámem Svatého Mikuláše
slíbil městský radní zbudovati sloup Nejsvětější Trojice, což
posvěcenaroku 17 15. Dilo provedli Ferdinand Geiger
a Jan Oldřich Mayer na trojúhelníkové základně s—vyso
kým soklem, kde mezi českými patrony zříme i Jana Nepo
muckého, výše Boha Otce i Syna, holubice Ducha Svatého—
vznáši se na pylonu. Architektonickái sochařskástránka dila
velmi dobré jakosti, situace vysokého pomníku na stoupajícím
terénu velmi promyšlená. Nejvýše zříme Boží oko. Nápisy
vzpomínají velebnosti Nejsv. Trojicei morového neštěstí a nad
bývalými vodojemy: Zřídlo života, zřídlo spasení. zřídlo mi
losti, vztah k působení tří Božských osob.

U boku Svatojirské basiliky na Hradčanechstojí při
jižní straně baroková kaple Svatého Jana Nepomuckého, jejíž
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Dřevěná socha Svatého Jana Nepomuckého.
Schodiště nemocnice Alžbětinek v Praze.



průčelí je ozdobeno lepou sochou Světcovou, díla Brokofo va
z roku 1717. — Ještě před blahořečením v roce 1720 dokon
čeno bylo poměrně jednoduché a rozlehlé průčelí Lorety na
H ra d ča n e c h, oživené věží, štíty a sochami. které se připí
sují pražskému sochařiJanu Michalu Biderlovi, nevšed—
nímu umělci, jehož nezapomenutelným dílem jsou skupiny
Zmrtvýchvstání Páně a Nanebevzetí Panny Marie na nádvoří
v Loretě. Biderlovi se připisuje též socha Sv. Jana při jižním
rohu průčelí, značně poškozená při pruském bombardování
1757. Světec drží biret v pravé ruce a jediný andělíček 11no
hou je též poškozen.

V samotném roce beatifikace 1721 dal postaviti na nábřeží
předbývalýmkostelem Svatého Kříže Většího probošt
kláštera Cyriák Jan Mendl ze Šteinfelsu sochu Světcovu z ka—
mene, nyní přestěhovanou ke kostelu Svatého Ducha.

V roce kanonísace 1729 připomíná se již socha Světcova
u Trinitářů ve Spálené ulici. Svatý Jan situován jižně chrá
mu a má za severní protějšek sochu oblíbeného apoštola Judy
Tadeáše. Zde na jižní straně odpadlo sešikmení linie uliční
směrem ku chrámu, což je nevýhodno pro pohled na svatyni
a světec nyní stojí v rovné čáře s fasádou chrámu. Dřívější
kaplička nad sochou nebyla ani původní, ani příliš stará. ne
bot“pocházela od zbožné osadnice z roku 1865. Kaplička nyní
nahrazena moderním rámováním. Socha se připomíná roku
1729, kdy při slavnosti zřítilo se lešení, na němž účinkovalo
40 hudebníků, aniž by si byl kdo z nich ublížil.

Kolem roku 1750 dokončil pražský sochař Ferdinand
Maxmilián Brokof sochuSvětcovuproMariánský sloup
na Hradčanském náměstí. Tam vypíná se v sadě tento ma
riánský památník se sochou Bohorodičky nejvýše na sloupu.
.VIezisvětci a českými patrony zříme též Svatého Jana. Dílo
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Alabastrová soška Svatého Jana Nepomuckého.
Ručky doplněné.

Majitel: Knrmelitky v Praze.



inspirováno malostranským morovým sloupem z roku 17 15,
schváleno císařem Karlem VI. v roce 1725, posvěceno 15. květ
na 1756 a ihned 0 svátku Světce Jana Arcibratrstvo Svato
janské u Sv. Víta konalo sem první pout.

Totéž datum 1750 nese i socha u kapucínského kláštera
Svatého Josefa na Náměstí Republiky. Socha umístěna po
severní straně vchodu na malé předdvoři před chrámem. Po
jižní straně stojí socha Brokofova Františka Serafinského z Kar
lova mostu. Různé sokly svědčí, že sochy nejsou komponovány
současně na toto místo. Nápis na soklu praví: Hoc sincerus
amor struxit tibi dive Joannes — to upřímná láska tobě po—
stavila, svatý Jene, MDCCXVVVIIIII=1 750.

Rané rokoko vykazuje cenné sousoší svatojánské před ko
stelem Svaté Voršily na Národní třídě.Chrám Voršilek
na Novém Městě Pražském je pro Prahu architektonická zají
mavost, je k ulici obrácen postranní dlouhou fasádou a ta je
řešena jako hlavní fronta s vchodem a štítem uprostřed stavby.
Východně portálu u presbytáře je umístěn podstavec složený
ze tří částí, z nichž na prostřední socha Světce Jana, na obou
nižších pylonech andílkové s kartušemi, na jednom z nich
vyobrazen mariánský relief staroboleslavský a na druhém
monstrance. Svatý Jan je pozdějšího, více rokokového stylu
quitainerovského, jemuž byla cizí Brokofova monumentalita.
Dílo je datováno 174.7 a je to typická vkusná práce raního
rokoka.

Na samém prahu padesátých let XVIII. století vznikla
i plastická výzdoba Dienzenhoferova skvělého chrámu Svato
janského kostela Na Skalce. K hlavnímu vchodu vede
z ulice dvojité schodiště, jež bývalo od počátku bohatě vyzdo
beno. Tato plastika již zchátrala a byla vyměněna. Nad dveřmi
do kostela zachoval se však vypukly obraz anděla s pochodní,
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kladoucího prst na ústa, a mezi věžemi stojí jehlanec 5 po
prsím Světcovým, nejvýše pak s ozářeným neporušeným jeho
jazykem. Do skupiny plastiky skalecké náleži ovšem i terasni
motivy na zdi při zahradě kostelní, výzdoba zahradního por
tálu a pak socha Světcovana Karlově nam ěstí, kde u Ress
lovy ulice dosud poutá pozornost starobylý dům 11 Šálků
(čp. 510). Rozlehlý dům dosud svědčí, jak povstával slučová
ním různých částí. Ve zdi ke Karlovu náměstí zříme dosti
značnýa vysoký výklenek. jenž tvoří kapličku a zde umístěna
socha Světcovadobrého provedení, která svým vážným pojetím
a vkusnou draperií v mnohém připomíná sochu na Karlově
mostě. Lid zde dosud koná svatojánské pobožnosti.

Koncem šedesátých let XVIII. věku vznikla socha SvětCOva.
stojícípřed kostelem Křižovníckým. Krásnéprůčelí Kři
žovnického kostela Svatého Františka na Starém Městě Praž

ském, barokové dílo francouzského architekta Matheiho, kde
však o baroku mluví jen průčelní okno, protínající dolní mo
hutnou římsu, je oživeno sochami, přičitanými Ondřeji Qui—
tainerovi. Východně od hlavního portálu umístěna socha Sva
tého Jana, majícího zaprotějšek sochu Bohorodičky. Na krásně
modelovaném soklu čteme nápis: Magno athletae pio advocato
sancto Joanni : MDCCLVIII : 1758: Velkému zápasníků
zbožnému přímluvci svatému Janu postaveno 1758. Socha
zřetelně projevuje proměnu vkusu v sochařském umění od
času Brokofova Svatého Jana na mostě, kde vše je veliké a

monumentální, avšak zde u křižovnícké sochy převládá cito
vost. zmenšení proporcí, vliv ornamentiky, ustoupil mohutný
pathos, přichází graciésnosti hravost. Sochařskyje to významné
dílo.

O málo později vzniklo sousoší svatojánské před vele
chrámem Svatovítským. Najížní straněpresbytářenašeho
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velechrámu východně od chodby, spojující Hrad s oratoříl
uvnitř dómu, zříme pod oknem mezi opěrnými pilíři ležící
sochu Světcovu mezi dvěma anděly, typické dílo Františka
Pl atzera z roku 1765 s krásnou mříží. Sousoší dal provésti
svatovítský sakristán Václav Křečinský a roku 1904. obnovil
Vincenc Vosmík nákladem světícího biskupa Jana Sedláka.
Dílo víc rokokové bez starši monumentálnosti.

U kostela Svatého Vojtěch a na Novém MěstěPražském
stojí velmi vkusná kaplička se sochou Svatého Jana Nepo—
muckého jižně od západního vchodu kostelního. Světecv pravé
ruce drží křiž s Kristem, v levici skleslé ke kolenům biret,

koncha kaple pokryta mušlí, pilastry po stranách jsou ozdobeny
pěti hvězdičkami., podstavec sochy i kartuš nad hlavou Svět
covou svědčí o velikém umění navrhovatele. Celek je pietně
obnoven. — Někdy v osmdesátých letech postaveno bylo na
Pohořelci u Strahova sousoší svatojanské. Rovná a nevy
pracovaná zadní strana sousoší prozrazuje, že socha bývala
kdys přistavena k nějakému objektu a že tudíž zadní část mohla
býti zanedbána. Nyní je aspoň částečně maskována stromem
západně za sochou. Jinak sousoší je dobře situováno; stávalo
kdys v severozápadním rohu Hradčanského náměstí před ka
novnickým domem. Socha měkkosti a citovosti odlišuje se
od četných svatojánských soch více mužných a asketických.
Jeden andílek naznačuje ctnost mlčelivosti & druhý úctu
k Bohorodičce. Sokl je barokní dílo v rozvířených liniích.

N0vý rozkvět svatojanského sochařství datuje se od let dva
cátých stoleti XIX., zejména u příležitosti stého výročí kano
nisacc 1829. Taková socha vznikla na Karlově péčí lékaře
Jana Nepomuka Havrlíka, jež pak stávala na zdi u klášterní
vinice. Reminiscenci baroka je socha Světcova, stojící na
Smíchově na rohovém domě 2 Arbesova náměstí do ulice

98



___

Dřevěná soška polychromovand.
Majitel: Alžbětinky \' Praze.



Elišky Peškové (čp. 525 a 17 n.). V přízemí na rohu ve vý
klenku baroková soška, na tento biedermajerský dům patrně
přenesená, velmi pěkného provedení; pravice drží kříža levice
jej zdola podpírá. Na konsole zříme vyobrazení jazyka a kolem
pět hvězd. Též železnou skobu s obručí pro lampu. Práce
velmi vkusná. — Jinou smíchovskou památkou jest socha
v Zahradní ulici. Jednopatr0vý prostý domek (čp. 182 a
15 n.) dosud nese štítek s nápisem: Městský sirotčinec. Na
zahradni zdi čelem do ulice stojí socha Svatého Jana téměř
v životní velikosti, z šedivého pískovce s křížem v levé ruce.
Obvyklý typus průměrné hodnoty.

Mezi dobré památky sošné náleži ještě Svatý Jan Nepo
mucký ve Šporkově ulici na Malé Straně. Nejrázovitější
malostranské ulička, kde dům se střídá se zahradní zdí, je na
chodníku vedle domu čp. 51g u zahradni zdi ozdobena sochou
Světce v životní velikosti dobrého zpracování z kamene. Světec
levicí drží kříž s Kristem, jejž pravice podpírá; na soklu relief
dost poškozený: svržení Světce do vody.

Pověstnou stala se socha Světcova na Pankráci. V Bene

šově ulici za Vyšehradem po jižní straně vedle domu čp. 522
a n. 26, za mříží několik kroků od ulice zříme sochu Svět

covu, pro niž dům vytvořil okolí svým ústupkern. Socha v pod
životní velikosti bez pěti hvězd, vysloveně svatojanského typu.
Na pěkném soklu s kartuší pod nohama Světcovýma stojí
socha s pravicí na prsou a v levé ruce drží knihu, biret má
na hlavě, hlavu vzhůru, kanovnický pláštík splývá s ramen.
Kamenická práce je velmi dobrá a s ní v přímém kontrastu
je hrubý kalich na soklu secesních tvarů, pozdější falsifikát.
Socha zbytečně byla vtažena do polemik. nebot“je určitě svato
janská. i když motiv knihy není obvyklý. Variantů je veliké
množství. Jen naivnost může usuzovat na Husovo vyobrazení.
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Kamenná socha Svatého Jana Nepomuckého.
Modeloval pražský sochař Čeněk Vosmík. Svatojanské proudy 1908.



Ani moderní sochařství nezůstalo pozadu za starši dobou
tvůrčí práce umělecké a pražský sochař Emanuel Max
oslavil Světce mramorovou sochou v dvorní kapli Svatého
Kříže na Hradě Pražském, kde stojí již od roku 1854.v rohu
u dveří ve výklenku karrarským mramorem obloženém. So
chařem svatojanským stal se u nás Čeněk Vosmík, o němž
katalog přináší specielní relief. Také Bernard Otto See
ling a jiní v tomto oboru pracovali.

Socha Světcova lr'! dřevave skutečné velikosti Ignáce od Platzera
(1717—1787) (Majitel Expositura na Skalce \“Praze.)

Busta Světcova ve skutečné velikosti ze dřeva, XVIII. století. (Ma
jitel Residence u Jesuitů \' Praze.)

Socha Světcova, baroková, ze dřeva, z kláštera blalí. Anežky v Pra
ze. Pod nohama svíjí se lidská obluda s měšcem peněz v jedné ruce.
Původní polychromie, XVIII. stol. (Majitel Sláva V.Jelínek v Praze.)

Svatý Jan Nepomucký jako almužník udílí klečící ženě almužnu.
Ze dřeva, původní polychromie. Po stranách dva svatojanské relikvi
áře, XVIII. stol. (Majitel Alžbětinky v Praze.)

Alabastrová soška Světcova, jenž klečí na obláčcích s lilavinkou
andílka, XVIII. stol. (Majitel Karmelitky na Hradčanech.)

Více menších a velkých soch Světcových barokových. (Různí ma
jítelé.)



ANTONÍN ŠORM:

SVATOJANSKĚ SOCHY VOSMÍKOVY.

v

Ze i náš věk znovu a znovu krášlí památná místa sochou
Světcovou, dosvědčuje na výstavce skupina soch svatojánských,
vytvořených známým autorem posvátného výtvarnictví, mi—
strem Čeňkem Vosmíkem. Jsou to práce vesměsnašeho
století. Tak v roce 1905 vyzdobil Vosmík průčelí farního
kostela ve Vraném u Peruce sousoším Svatého Jana Křtitele

fuprostřed českých světců Jana z Nepomuku a Prokopa. Brzy
-na to zanícenému náboženskému sochaři svěřeno ozdobiti

známý a malebný kout svatojanské řeky Vltavy, pod hájem
na levém břehu, kde ústí do Vltavy potok Sladovařský a kde
začínají pověstné Svatojánské proudy. Socha tesána v nad
životní velikosti vévodí tu nyní majestátně a smírně kdys
nanejvýš nebezpečným a obávaným skaliskům a tesům, kde
rozbijely se celé vory a utonulo mnoho lidí. Posvěcena byla
dne +. října 1908 svým mecenášem, Strahovským opatem
Methodem Janem Zavoralem, který ji dal postaviti svým ná
kladem k poctě svého křestního patrona. Dle téhož modelu
objednali v roce 1911 sochu Svatého Jana v Tajanově a po
stavili jina mostě.

Na to pracoval Vosmík na skupině českých patronů pro
galerii Karlínského chrámu, kde též stojí v jedné arka'dě
socha Svatého Jana Nepomuckého. Po převratu v roce 1919
věnoval arcibiskupskému semináři krásnou Vosmíkovu sochu
Svatého Jana Nepomuckého světící biskup Jan Nepomuk
Sedlák, provedenou v pískovci v nadživotní velikosti, dříve
umístěnou v prvém patře Klementina. Také tato velmi sličná
socha je bohatá krásnými detaily.
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Když 1925 prováděl Vosmík oltář pro věkopamátnou kryptu
Svatováclavskou ve Staré Boleslavi, shromáždil české
zemské patrony pod.křížem; pějí chvalozpěv „Bože, chválíme
Tebe“. Rovněžzde jest píetně proveden SvatýJan Nepomucký.
Oltář pořízený obětavě péčí preláta Jana Paulyho ze Smíchova
jest odlit v bronzu. Ve Staré Boleslavi má Vosmík ještě jednu
práci svatojanskou, provedenou ve dřevě sochařem Bekem
z Kutné Hory, jejímž mecenášem byl rovněž prelát Pauly.
Konečně máme od Vosmíka i jedno dilo reliefové se Svatým
Janem Nepomuckým z roku 1925 v kapli Panny Marie na
Rožemberku u Hradce Králové.Veškerá tato svatojanská tvorba
mistrova prozrazuje Vosmíkovu zanícenou lásku k Světci Janu
Nepomuckému.

Model k soše Svatého Jana Nepomuckého pro arcibiskupský palác
v Praze.

Model sochy Svatého Jana Nepomuckého pro biskupa Jana Nepo
muka Sedláka, nalézající se v arcibiskupském semináři v Praze.

Šormova publikace „Výstava prací mistra Čeňka Vosmíka“, Pra
ha 1924..



KAREL PROCHÁZKA:

PRAŽSKÝ SVATOJANSKÝ KALENDÁŘ.

Vedle Písma sv. nejrozšířenější knihou jest zajisté kalen
dář. U nás v Čechách již roku 14.89 tištěn byl první kalendář
český a sice v Plzni u Mikuláše Štětiny. bakaláře university
krakovské a knihtiskař-e plzeňského. Roku 1506 poprvé M.
Václav Žatecký vydával kalendář nástěný. Třebaže od Ferdi—
nanda I. dostalo se privilegia vydávati kalendáře Šrédovi ze
Semanína, nicméně mnoho tiskařů. zvláště moravských pře
tískávalo jeho kalendáře.

Zvláště zajimavy jsou staročeské kalendáře tak zvané „mi
nuce“. Školní rektoři a officialové je psávali, lepívali a malo—
vali po celý advent, z nichž nejkrásnější podávali s přáním
Nového roku konšelům na radní dům. Žáčkové je rozprodá
vali, začež do jejich mošničky splynul nejeden groš.

Poměrně záhy, již roku 154.4.vyskytují se v kalendářich na
šich obrázky, jimiž zejména ozdobován byl titulní list. Obsah
kalendářů XIV. věku i později zpravidla tvoří zevrubně věno
vání, předmluva, výklad znamení hvězdářských, rýmovaná
pravidla zdravotní. K tomu se družívají různé průpovědi o vál
,kách, hladu, moru a pod. Také seznamy jarmarků se uvádějí.

Roku 1578 vydal D. Adam z Veleslavína u nás poprvé ka—
lendář histori cký. A Huber v roce 1591 vložil do svého
kalendáře i výtah z katechismu.

Nás zajímá zde především kalendářík, třebaže německý, ale
po mnohé stránce je náš český. Na titulním listě má nápis:
„Pragericher E h re n - K al e n d e r, Unter dem Titul: Des
Heil. Martyrers und Lands-Patron J 0 h a 1111v o n N e p o 
muck, Auf das Schalt-Jahr Christi 1756 . .. Zu fínden bey
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Mathyas Rosentrettr, (Burger und Landschafts Buchbintr in
derschwarzen Sonnen auf der Kleinseithen gegen 5 Glocken.“)

Kalendář ten je u velikosti 9 cm : 11 cm, vázán do červe
navých desek papírových. do nichž vtlačen rozvilínový zlacený
ornament. Na přední straně v kartuši je dvouhlavý orel, na
zadní český lev. Hned z kraje umístěn je za desku mědiryt
podlouhlý (20'5 cm: 10'5 cm) Prahy s mostem Karlovým
a Vltavou. V prvém rohu je allcgorická postava klečící, držící
v levé ruce štít s dvouhlavým orlem, v pravici žezlo. V dru
hém rohu klečí allegorická postava držící štít se lvem. V ob
lacích nad Prahou adoruje klečící sv. Jan Nep. Nejsvětější
Trojici, jako přímluvčí. Označen: Jos. Dibler delin. mono
gram J. B. (splet'). Pod panoramou Prahy verše:

Urbis Pragenae nunc cernite partem
Lignea qua' primo tempore casa fuit.
Ferrea si tantam struxerunt tempora valem,
[: Dante Deo:] quantas aurea saecla struent.

V kalendáriu jsou malé mědiryty zobrazující při lednu:
Narození sv. Jana Nep., při únoru: Sv. Jan přísluhujicí při
mši sv., při březnu: Sv. Jan jde do škol v Žatci a v Praze na
vysoké školy, kde se stává učitelem církev. práva a Písma sv.
'V dubnu umístěn obrázek sv. Jana ve vlnách Vltavy, v květ
nu obrázek: Sv. Jan odmítá přijati biskupství v Litomyšli, ná
sledují: Královna se zpovídá sv. Janu, Král Václav vyzvídá na
sv. Janu tajemství zpovědní, sv. Jan mučen, sv. Jan jako ka
zatel, král Václav vyhrožuje sv. Janu, (při listopadu schází
obrázek). při prosinci: Sv. Jan připravuje se přijati svěcení
kněžstva.

V kalendáriu otištěny jsou na jednotllivé dny slavnosti
\v kterých pražských kostelích se konají.

Následuje seznam soudních řízení, dále pořádek Výstavu
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Majitel:KarelProchálka,Žižkov.



Vel. Svátosti oltářní, vložen mědiryt od Mansfelta dvojhlavý
orel po jedné stránce. na druhé monogram cís. a královny
Marie Teresie v bohatém orámování z praporů, děl, mečů, atd.
Největší část kalendáře oznamuje dny narozenin a svátků vy
sokého panstva sídlícího zvláště v Čechách. Ke konci je se
znam nových šlechtičen řádu křížového s hvězdou na r. 1755,
dny pouštění žilou, zprávy o zatměních, kdy se zavírají brány
městské, příjezd a odjezd pošty, tabella o dukátech kremnic
kých, císařských a obyčejných (Ordinari dukaten).

Mimo tento kalendář zajímavy jsou i jiné kalendáře, pokud
v nich sledujeme motivy svatojanské. Tak na Svatováclavských
kalendářich českých i německých, vydávaných v Praze u La
bouna na titulním listu bývá do ornamentiky přijato i poprsí
Jana Nep. a sice od roku 1708. Jest i pod obrázkem sv. Jana
značka původce dřevorytu: splet“písmen S. J. B. — V ozdob
ných linkách ve většině kalendářů při měsíci květnu pama
továno bývá na obrázek světcův. — Konečně i datování 16.
května se svátkem sv. Jana ve starých kalendář-ích pražských
i jinde tištěných je pozoruhodné.

Svatojanský kalendář (Pragerischer Ehren Kalender. . . des h.
Mart. n. L. Patron Johan v. Nep.) z r. 1756.

Neuer Titular Kalender zu Ehren dess H. Wenceslai.—. “Auff

das 1712Schalt- und einkómmlíngs-Jahr... zu Prag... bey Georg
Labann.

Nowý Kalendář na Rok. . 174.8.V Praze Žoffye Rosenmiillerové
Král. Dworské Impressorky.

Kalendář: „Jednota“ Cleveland 1907.



KAREL PROCHÁZKA:

SVĚTEC VE VZPOMÍNKÁCH PÍSNIČKÁŘE
HAISZE.

Nejširší veřejnosti české je znám František Haisz. lidový
písničkář pražský (* 1818 v Praze — 'i' 1899 v chudobinci).
Roznášel české kalendáře po masných krámech, novoroční
přání, byl předzpěvákem na poutích, hrával po Praze na ko
lovrátek. Složil mnoho písní nábožných i světských. Znárod
něly jeho písně o hraběti Frídolínovi, Spi Havlíčku v svém
hrobečku a jiné. V chudobinci u Sv. Bartoloměje v Praze po—
pudem nynějšího faráře u Nejsv. Trojice v Praze Jos. Špachty
sepsal obšírný svůj životopis. Pět knih jeho životopisu jsou
v Zemském museu, šestá a sedmá jsou v majetku soukromém.
Všechny svazky obsahují přemnoho zpráv o staropražském
životě.

O pouti u Sv. Alžběty prodával Haisz i hračky 11kláštera
Alžbětinek. Anyní vystavujeme-li ve výstavní místnosti klášte
ra Alžbětinek ukázku z jeho rukopisu, kde sezmiňuje o Sv.Janu
Nep.. činíme tak proto, že v posledních dvou knihách, dosud
neotištěných, Haisz na čtyřech místech se dotýká Sv. Jana
Nep. a sice: Píše, že dal zhotoviti v Karlinském údolí na jed
nu z poutních korouhví obraz Sv. Jana, jak putuje do St. 80 
leslavě. Dále se zmiňuje o soše Sv. Jana Nep. u Vltavy proti
Invalidovně. jak se tam stavívala procesí putující do St. Bo
leslavě. Tolikéž u sochy Sv. Jana Nep. na Strahově ličí scénu
zde sběhlou při pouti konané od Sv. Josefa u Kapucinů do
Hájku. Posléze popisuje, jak u Sv. Jana Nep. ve Spálené ulici
v Praze konával osmidenní pobožnost k Svatému Janu Nepo
muckému.
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Papírová vazba kalendáře Svazojanske'hoz roku I7j6.
Majitel: Alžbětinky v Praze.

Vzpomínky jsou psány prostosrdečně a vyzařuje z nich vě
řící duše obrozenecká. Když piše, jak na počátku 60. let konal
u sochy Svatého Jana Nepomuckého ve Spálené ulici pobož
nosti, spoji to se zážitky osobními: „Přišel měsíc březen,
právě na den Svatého Josefa, již k večeru, přišel kostelnik ke
mně od Trinitářů, jestli bych nechtěl u sochy svatojanské
držet osmerodenni večerní zpěv, tak abych zitra přišel k panu
faráři v 9 hodin. Já řka: S radosti přijdu! Druhého dne jsem
tam šel, zazvonil a byl jsem připuštěn. „Vy jste tedy ten zpě
vák! Tady mnoho let zpival jeden starý muž a zemřel. Jsou
tu některé paničky, které k oslavě Svatého Jana obětujou
světlo a ty si na vás vzpoměly, že s vámi chodí na pouti. Tak
vás proto sem povolávám, budete mít za to osm zlatých . . .“

Ukázka ze stati celého rukopisu Haiszova, jednající o pobožnosti
svatojánské u Trinitářů ve Spálené ulici v Praze.
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ANTONÍN ŠORM:

SVATOJANSKĚ PÍSNIČKY POUTNÍ A JARMAREČNÍ.

Velikou část zábav českého lidu vyplňoval zpěv písní du
chovních i světských národních. Jejich nevyčerpatelnou poesiix
a krásu nejednou oceňují dnes povolaní učenci. Sestrami těchto
písní byly písně jarmareční, které třebaže rostly nejednou z té—
hož kořene jako národní, bývaly tiskem rozmnoženy a prodá—
vány na jarmarcích. Zvláště do roku 1870, do vydání nových
školskýchzákonů, bývaly tytojarmareční písničky. kroměbible,
modlitebnich knih, kalendáře, herbáře &snáře, jedinou litera
turou našich prostičkých předků a zastupovaly též dnešní no
viny, které bývaly tehdy na venkově ještě vzácným úkazem,
neboť podávaly lidu zprávy, zvláště v dobách válečných vítané,
o událostech dějinných, ovšem často nevěrohodně. Spekulac
ně nejednou zvědavost lidská měla býti ukojena dobrým od
bytem vydavatele o poutích a výročních trzích, proto jeví se
ony písně často velmi neumělé. Vedle nutných potřeb odná—
šeli si venkované z města pro pobavení tyto písničky, jež doma
sešívali ve špalíčky v pořádku jdoucím za sebou, jak byly na
kupovány, a ukládali v přítruhlí. Nalezneme v takovýchto špa
líčcích často v rozmarně jdoucím pořádku milostné písně,
písně líčící vraždy, svatokrádeže a jiná neštěstí, zprávy o udá
lostech válečných, písně o různých nestvůrách proložené pís—
němi a modlitbičkami poutními ze Sv. Hory a Staré Boleslavě,
s písněmi ke všem českým i jiným Světcům a podobně. Občas
rozváželi je knihkupci, a také různí světem jdoucí lidé prodá
vali je, přivydělávajíce si tímto vedlejším zaměstnáním, jindy
odvděčovali se jimi kořenáři, olejkáři. myškaři a jiní. sedláku
za pohostinství jim poskytnuté přenocováním nebo nasycením.
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Není tudíž divu, že také světové události svatořečení Jana

z Nepomuku a osobnosti Světcovy záhy, ještě než byl zaveden
proces kanonisační, zmocnilo se tehdejší zpravodajstvi prostřed
nictvím poutních a jarmarečních písniček. Formou neliší se
celkem od ostatních, pouze jen výzdobou grafickou, neboť
tiskárny rozmnožily své dřevorytyo mnohé pěkné, jiné o úplně
nejprimitivnější náměty svatojanské. Jsou to rozmanité kom
binace svatojánských hvězdiček. zobrazování jazyka Světc0va,
jeho podoba dle sochy na Karlově mostě, ornamenty s palma—
mi a hvězdičkami atd. Písní těchto je v každém museu celá
řada; údaje tohoto článku přidržují se dat pouze písní ze sbí
rek pražských sběratelů, vikáře Procházky ze Žižkova, arcib.
kons. rady Václava Vítka z Vinohrad, prof. české techniky
Dra Karla Svobody a autora tohoto článku a jiných, pokud
jsou na výstavě předloženy k prohlédnutí.

Písně tisknuty jsou téměř vesměs švabachem, teprve nej
pozdější jsou sázeny latinkou. Pokud jsou na nich udány leto
počty, ač častěji se tak nestává, jsou z doby od roku 174.1—1865.
Také častonebývá udán ani nakladatel ani tiskárna. Původem
jsou ze všech soudobých tiskáren v Čechách, ale zvláště často
od těchto nakladatelů, tiskáren a prodejen: Jan Spurný v Praze
v Karlově ul. (k dostání v Praze u Jana Boh. Meisnera v Pla
teise v knihařském krámě), Antonín Zima v Praze, František
Jeřábek. Z venkovských nakladatelů v Bystřici u .T.Tumiera,
v Báňské Bystřici tiskem Jana Tanubra, v Jindř. Hradci u zná
mého Landírasa, v Pardubicích, Chrudimi atd. Ale vyskyt—
nou se písničky i z Uherské Skalice a z Vídně: „Chvalozpěv
k sv. Janu Nep. pro celou vídeňskou arcidiecési“. V pozdějších
dobách bývá to i více písní, zvláště oblíbená skupina pěti, dle
počtu hvězd, které při mučednické smrti ozařovaly tělo svět
covo, jako „Pět hvězd svatojanských“ v Praze r. 1859. jako
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Pražský tisk z roku 184.8.

Majitel Karel Procházka, Žižkov.



otisk z kancionálu Dědictví Svatojanského. Nadpis písně bývá
mnohomluvný, úplně po způsobu ostatních jarmarečních pís
niček, jako: „Nová píseň k sv. Janu Nepomuckému všem
věřícím vydaná . . . .“ , „Chvalozpěv k nesmrtedlné cti a chvále
pro tajnost sv. zpovědi prvomučedníka sv. Jana Nepomuckého,
hradu pražského kanovníka“, „Pobožná píseň k sv. Janu Ne
pomuckému, patronu všech opuštěných sirotkův a vdov. . .“
atd.

Obsahově lze rozděliti písně tyto na dvě skupiny: poutní
a výpravné. Prvé vzývají svatého Jana jako patrona Čech; zpě
váci utíkají se k němu ve svých souženích, oslavují místa jeho
pobytem posvěcená, líčí jeho život a utrpení. oslavují nepo
rušený jazyk, uctívají posvátný hrob a ostatky světcovy, vy—
pravují o zázracích na jeho přímluvu se stavších. Jako malou
ukázku motivu, který v přemnohých těch písních se opakuje
v různých variantech, cituji z písně roku 1759 tištěné:

. Od přátel jsme opuštěný,
Jene, od všech známých zavržený,
Jene, žádný nás nezná v chudobě,
jdem s vroucností v té době
Svatý Jene, k tobě.
Již upřímnost zahynula v světě,
v něm se sama nyní faleš plete.
Přátelská láska zašla pryč,
nechce se k nám navrátit víc,
nedbejme na to nic.
Máme patrona našeho Jana,
od něho nám bude pomoc dána,
jenž se jeho nespouštějme
a celou naději mějme,
tak k němu volejme.
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S.Toms NEPOWICENUSM

Mor.: ct mta. U'Lmanu ua:
Prov.C.mv. zi.

Frfindf/r- (*.'g..-.'.„“.

Tírulní lis: k hymnu.
Salve Nepomucene z roku 1764..

Majitel: Karel Procházka, Žižkov.

Některé oblíbené písničky objevují se v nespočetných va—
riantech ze všech dob dvěstěletého kultu svatojanského a ze
všech téměř tiskáren, které špalíčkové písničky dodávaly. Ta—
kové rozšířené oblibě těšila se píseň „Kam jdeš, Jene, kam po
spícháš. . .“ Výprava grafická těchto obsahem stejných písni,
dřevorytyi formáty při tom bývaji velmi různé.

Druhá část vlastních to jarmarečnich písni vypravuje často
drasticky o zakročení Světcově proti rouhačům, proti svato—
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"krádcům. jako jest třeba podrobně popsán v písničce: „Nová
píseň o Sv. Janu Nep., jenž byl z Nepomuk města od loupež
níků roku 57 ukraden a pak roku 58 nad Lnáři ve vodě po
divně nalezen“, příběh a spojená s tím neštěstí při krádeži
stříbrné sochy sv. Jana Nepom., 57 liber těžké, v Nepomuku
r. 1857. Jiná píseň z roku 1796 v Pardubicích vydaná, líčí,
kterak jinověrec. posmívaje se soše svatojanské, na ni vystřelil,
ale střela se od sochy odrazila a rouhače zabila. Jindy hrom
zabil rouhače na Moravě. Přímo filmovým dramatickým spá
dem děje se líčení z Neapole do Turecka prodané paní, kterou
-sv. Jan vysvobodil z mnohonásobných neštěstí.

Ještě několik slov o nápěvech. Teprve novější písně z let
padesátých minulého století jsouopatřovány také nápěvy,aještě
jen zřídka; u starších bývají poznámky: „Má známou notu“,
nebobývá udáno, kterého nápěvu možno propísněpoužítijako:
„Vale, tobě, má panenka“, „ó, srdce nejfalešnější“, „Ach, zdál
se mi dnes v noci sen“, nebo „Může se zpívati jako „Kam jdeš,
Jene“, toliko že se po každé šestý závorkovaný řádek opakuje“.

Též do písní jiného obsahu než svatojanského bývají vklá
dány vložky svatojánské, jako nalézáme ve špalíčku písní za
milovaného vojáka. Sbírka tato původem z jižních Čech má
na prvém místě píseň mariánskou, v níž vzývá se P. Maria ve
Vartě v Kladsku; strofa 7. až 9. líčí, kterak Brandeburk hrubě
“zneuctil „po tamborsku“ sv. Jana Nep. Tisknuta byla v Mladé
Boleslavi roku 174.0 a pro nás je zajímavá také tím. že jest
„truchlivým voláním k P. Marii Vartovské, souženého lidu
králem Brandeburkem“. Pochází skutečně z doby usilování
pruského o Slezsko a vznikla na půdě dnes pro korunu svato
václavskou ztraceného Kladska.

Úryvek této písně cituji současně jako malou ukázku vý
pravných písní jarmarečních:
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Dřevorytová uigneta svatojanske' písničky.
Pražský tisk z roku 184.8.

Majitel: Karel Procházka, Žižkov.

„Stála u štatue svatého Jana, jenž na tři sta zlatých jest
koštovala; ruce z ní usekal, uši, nos taky, buben na krk hodil,
též i paličky.

Řekl k štatui: „Ty divy činíš. zabubnuj, at' slyším, kterak
co umíš, jak budeš bubnovat, však ruce nemáš, leč by v tobě
bydlel ten zlý satanáš!“

Hned ze všech stran vojsko naše připadlo, a Brandeburku
jeho radost odňalo; co jest škod nadělal, musil pryč ujít, obilí,
dobytka nemoh' to užít . . .“

Jaká jest veliká rozmanitost v těchto svatojánských písnič
kách. dosvědčuje ten zjev, že existuje mnoho jejich sběratelů
a všude téměř setkáváme se s novými. Sám vikář Karel Pro
cházka má přes třicet různých těchto tisků. Podle sdělení
rolníka Ig. Tabarky z Rymice na Moravě sebral jich týž ve
svém nejbližším okolí na čtyřicet.
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Písně svatojanské zpívaly se dle obsahu; poutní cestou na
'.pouť,jiné 11soch svatojánských při oblíbených lidových po
božnostech, v oktávě sv. Jana po celých Čechách a Moravě,
jarmarečni ovšem io trzích, v domácnostech, když světem
jdoucí lidé zastavili se u sedláka přenocovat a písničku jako
novinu přinesli. Zajímavo jest, že písním svatojanským zvláště
fbyla vyhrazena středa. V adventě a postě o přástkách zpívány
jen písně duchovní a tu ve středu pěny pisně svatojanské.
Totéž ve svých národopisných studiích potvrzuje na Moravě
J. Vyhlídal. Proč právě středa byla oblíbeným dnem úcty sva
tojanské, vysvětluje nám píseň, tisknuté v Pardubicích roku
1796, kde se pěje:

. . . Ve středu jsem narozený,
ve středu umučený,
ve středu jsem odsouzený,
též utopený;
kdo mne ve středu ctí,
se zpěvem pozdraví,
ten bude účasten
u Boha přímluvy. . . .“

,)

S jakou vroucností některé ty písně skládány, buďtež k zá
věru položeny tyto verše, které tlumočí tendenci všech autorů
poutních i jarmarečních, třebaže často neumělých písní sva
toianskvch:

„ . . . Kdyby oblak papír bylo,
moře v inkoust se proměnilo.
a nebeské hvězdy v peří,
andělé slavní písaři,
ještě by nebylo dosti
vypsati té upřímnosti,
tu, kterou já mám k svatému
Janovi Nepo-, Janovi Nepomuckému.“
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Dřevo::rt z českého tisku svatojanského
pražského původu z roku 1729.

Majitel: Vincenc Oehm. Praha.

Chvalozpěv k nesmrtedlné cti . . . . mučedlníku Svatymu Janu, Hra
du pražského kanovniku: „Hvězdo nebes, Světlo jasné,'po všem světě
svítíc krásně . . . “ Vytištěno v Praze u Johanny Průšové, vdovy, 1769.
Majitel K. Procházka.

Nábožné píseň )( sv. Janu N, „Pozdraven bud', svatý Jene, zrozen
z Nepomuku . .“ V Pardubicích 1796. Majitel A. Šorm.

Náb. píseň k sv. Janu N.: „Všechny vdovy osiřelé, pojďte, které
jste v světě soužené . . .“ Zpívá se: „Ach, zdálť jest se mi dnes vnoci
sen , . '“ Vytištěno u Antonína Jos. Zýmy 1797. Majitel V. Vítek.

119



KAREL PROCHÁZKA:

MODLITEBNÍ KNIHY SVATOJANSKĚ.

Vedle písní církevních, náboženskýchlegend, mysterií, her
dramatických, příležitostnich básní k různým slavnostem cír
kevním, vedle duchovní poesie didaktické, básní duchovních
v době staré. probuzeneckéi nové v českénáboženské literatuře
významnémístozaujímajímodlitební knihy. Ovšemzdoby
staré, jako jsou české modlitby z roku 1521 na pergamenu
s lepými ozdobami okrajovými, jež se chovají v knihovně ka
pitulní u Svatého Víta vPraze, nemnoho se zachovalo (vydal
biskup Jan Sedlák). Teprve od stoleti XVII., kdy Jiří Plachý
(Ferus) po prvé vydal „Zlatý nebeklíč“ tištěný v roce 1657,
můžeme mluviti o proniknutí tištěné modlitební knihy mezi
lid. Podle toho, jestliže doby válečné jako dusivé mraky dolé—
haly na naši vlast anebo těšila-li se míru, rozkvétal-li u nás
knihtisk, dařilose i modlitební knize. Tiskly se zejména v dru
hé polovině stoleti osmnáctého a v prvé polovině devatenácté
ho věku v Praze u Josefy vdovy Fetterlové (kolem roku 1829),
u Bohumila Háze (1815), u Fr. Geřábka vedle Železných dveří
(1812), u Pospíšila (1851), u Straširypky (1826) a jinde. Na
venku se tiskly v Jindřichově Hradci u Aloizia J. Landfrasa,
tamže u Františka Petra Hilgartnera (174.4),v Chrudimi u Jo
zefa Kossiny (1855), v Litomyšli (1822), tiskly se i v Berlíně
(tak zvané Berličky) a jinde.

Nestačily tištěné modlitební knihy zásobovati náš lid. Opi
sovaly se a tak vznikly u nás v druhé polovině XVIII. věku
a těšily se oblibě i v prvé polovině XIX. věku psané modli
tební knihy. Libovaly si v nich na venku i v městech. Na 800
jich roku 1895 shromážděno bylo v Praze na Národopisné vý
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stavě. Úprava jich je velmi Iibivá. Jsou zdobeny ornamentem
malovaným, obyčejně jsou to květy a rozviliny květinové,vzác
něji ornament geometický, řídcei ornament figurální. Někdy
obrázky jsou vlepovány.

Stejně tak líbivá bývá vnější ozdoba, spíše vazba psaných
i tištěných knih modlitebních. V mosazi tepané ornamenty
s polodrahokamy vsazenými na deskách starých modlitebních
knih jsou velmi působivé, vzácněji bývají desky korálkovými
okrasami vyzdobeny (šmelcovým ornamentem). Do kůže bý
vaji vtlačeny rozmanité ozdoby zlacené. Knihy se nejednou
spínají sponkami ozdobnými.

Některé ztěchto modlitebních knih cele jsou věnovány světci
našemu, mučedníku svátostného tajemství. Janovi, jiné aspoň
chovaji některé kratší modlitby k světci našemu. Tak třeba
celá tištěná kniha věnovaná kultu drahého našeho nebešt'ana

jest: „Palma svatojanská“. Vyšlanákladem Jana Pospíšila roku
1850. Jiná taková modlitební knížka má titul: „Dychtivý pout
niček na Hrad pražský k hrobu svatého Jana Nepomuckého
pospíchajíci“. V Praze u Fr. Geřábka 1812. Tolikéž cele je
Světci věnována knížka: .,Vraucí modlení a zpěvy nábožného
lidu křesť., jimiž velebí s srdečnou důvěrnosti P. Boha svého

v svatém Jana N. patronu českém“. V Praze u Pospíšila 1851.
Josef Jungmann ve své „Historii literatury české“ uvádí jich
více. Nelze zde vypočísti všech českých modlitebních knih sva
tOjanských. Vždyťi německých existuje velmi mnoho. Tak
„Johanneisches Blumen-Bůchleinii, Prag bei Franz Geržabek
1797. —Malá knížka: „Heilige Johann von Nepomuk. Schutz
Heiliger der Gesselschaft Jesu“ z XVIII. stoleti. Neni tištěné
ho Nebeklíče nebo jiné modlici knihy, aby tam nebylo aspoň
modlitby k Janu Nepomuckému též někdy jsou tam i hodinky
a litanie k Světci našemu.



Dychtivý Pautníček na Hrad pražský k hrobu svatého Jana Nepo
muckého pospíchaiící. V Praze u Františka Geřábka 1812. (Karel
Procházka.)

Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás! Dárek poutníkům svatojan
ským. V Praze 1852. Nákladem Jana Musila. (Obsahuje: Životopis
Světcův, modlitby mešní, patero vzdechnutí v rozličných potřebách,
litanie a písně k sv. patronům vlasti české. (Václav Vítek) Slavná sto
letá památka vyhlášení za Svatého bl. Jana Nepomuckého. Václav
Frant. Neumann. Praha 1829.— Mezi modlitbami zejména: Modlitba
u hrobu Sv. Jana, Hodinky, Litanie. (Karel Procházka.) Ručně psané
s malovaným Svatým Janem modlitby: Nebeského klíče vytažené
vroucně modlitby ..... vyhotovenépro žensképohlaví od Františka
Smrhy, učitele Maloborského. 1801. (Václav Vítek.)

Ručně psaná modlitební kniha: „Selectio piarum precum“ se třemi
vlepenými rytinkami svatojanskými a s modlitbami k sv.Janu. (Václav
Vítek)

Česky psaná modlitební knížka z roku 1767 s modlitbami k Janu
Nepomuckému, bez obrázků. (Václav Vítek)

Ettliche auserlesene Segnungen. Gebet und Psalmen“. Z roku 1751
psaná knížka s modlitbami k Sv. Janu. \Václav Vítek,)

Překlad 1 Jana Beczkowského: „Die betriibte Turteltaube“ z roku
1704..(Tu obsaženy hodinky, litanie &různé modlitby k Sv.Janu. S mě

-dirytem. (Kongregace chudých dívek Ježíše Krista v Praze.)
Geistliche Aussteurung. Marie Kat. Hildegardy z Hasslang. Aug—

.Špurk 1727. Tu litanie &více modliteb k Sv. Janu Nepomuckému.
-(Kongr. chudých dívek Jezu Krista v Praze III.)



Dr. EMIL TROLDA:

HUDBA SVATOJANSKÁ.

Malířství a sochařství předvádějínám podobu toho, jehož
zvěčniti chtějí, ať již podobu skutečnou, anebo alespoň jakýsi
typus, který se časem utvořil a vžil. U architektury a hudby
není takové spojitosti mezi objektem a uměním; chrám, který
má býti k poctě toho či onoho světce vystaven, může obdržeti
tvar jakýkoliv a mše, kterou nadepsal skladatel titulem in ho—
norem sancti X., mohla zcela dobře také býti věnována které
mukoliv jinému světci.Motivy pro volbu dedikace mešní sklad
by jsou vždy jen zevnějši, buď osobní, že skladatel jest ctitelem
toho kterého světce, buď věcné, že skladba jest určena pro urči
tou svatyni, kongregaci nebo slavnost. Vnitřní souvislost mezi
skladbou a oslaveným světcem zjednává teprve text zpívané
skladby. Skladba mešní s textem ordinaria anebo skladba in
strumentální bez textu mohla by vnitřní souvislostidosáhnouti
určitými charakterisujícími prostředky, hudbě po ruce jsoucí
mi, avšak s tímto způsobem skladby se během našeho pozoro
vání nesetkáváme, ba skladba čistě instrumentální zde vůbec
nepřichází v úvahu, jelikož se u nás ve vztahu k našemu
světci asi nepěstovala, anebo pěstovala-li se přece, nezachovala
se ani v jediném případě. Máme tedy co činiti toliko se zpěvy,
orchestrálně doprovázenými. které se člení na 2 skupiny, dle
toho, jsou-li určeny pro bohoslužbu, anebo pro divadlo. Střední
místo mezi nimi zaujímá oratorium, ježto formou podobá se
opeře, nepočítá ale se scénickým provedením.

Nejstarší zprávy mluví o oslavěJana Nepomuckého ve formě
divadelních her, provozovaných od studentů. Počínají rokem
1689 a týkají se snad všech kolejí jesuitských české provincie

125



v jednom případě (1710) také piaristického gymnasia v Lito
myšli. Bohužel se z těchto her nezachoval ani text, tím méně
hudba, nanejvýš tištěný program, vydaný za účelem informace
posluchačů o obsahu jednotlivých scén. Hry pozůstávaly z pro
logu a několika scén, do nichž byly vloženy ponejvíce 2 sbory.
Závěr tvořil epilog. Někde se mluví o „cantus“_ čímž míněn
jest zpěv sólový. jinde o „intermedium musicum“, které dle
naznačeného obsahu se zajisté také zpívalo. Takové interme
dium nalézáme na př. mezi 4.. a 5. scénou hry nedatované,
předcházející asi bezprostředně kanonisaci. Nese název „Mini
slra / Magni Caesaris/ Ales/E/Romano Caelo/ In Horizontem
Bohemiae/Festivo Alarum Plausu / Reflectens;/Excussa tan
dem aliquot seculorum /taciturnitate,/ Evictó / VaticanóOra
culó / Jannaei Silentii / Triumphis / GloriosěVictrileAcclan
geus: / Na 2. straně je vytištěno věnování kardinálu Michaelu
Fridrichu hraběti Althannovi, biskupu ve Vácově. jenž při
nesl Jesuitům v_Klementinu zprávu o navržené kanonisaci.
Název byl zde uveden také proto, aby sloužil za příklad. jakou
rozvláčností jsou názvy školských her sestaveny. Nelze jich
proto zde uvésti, nebot' her je snad na 100 a dají se sledovati
až do r. 1800. nejvíce jich bylo ovšem sehráno v roce 1729.
Co se hudby týče, znamenají sbory vždy přerušení děje a slouží
k vyvrcholení závěru předcházející skupiny scén. Text k nim
býval vzat z některého latinského nebo řeckého básníka nebo
filosofa ve formě zcela stručné, aforisticky držené věty. Na
jednoduchý přednes jeho bylo by stačilo několik málo taktů,
ne-li snad jen několik akordů. Jelikož takový přednes zněl by
příliš úsečně, musíme počítati s opakováním slov, k němuž
nejlepší příležitost dává zpracování kontrapunktické ve formě
motettové. Když se později (od 1724) také vsunula nějaká arie,
dle analogie jiných školských her snad dokonce s předcházejí—
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LA SAGRA
GIOVANNEIDE

NEPOMEyCENA,
O R A T O RI O

Af ci voci

Da camazf/ím Praga per la Sole/mitá
SANTIFIČAZIONE

NEPOMUCENO,
chunca m Roman 19. Marzo 179.9.
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Sunpaloin Pnp—ól Mmh Mame Hina, Sampuan Anivdcoulc.

Titulní list oratoria Jana Felicelly
»La Sagra Giovanneide Nepomucenau.

Pražský tisk 7. roku 1729.
Malitel: Vincenc Oehm. Praha.



cím recitativem, vznikla tim hudba, v tehdejších operách a ora
toriích obvyklá. Italská hudba potlačuje kontrapunkt a sborový
živel čím dál tím víc ve prospěch živlu ariosního, takže i kon
servativnější severní Italie přijímá záhy sloh neapolský.

Z lexikálního pramene víme o oratoriu svatojanském, jež
napsal r. 1726 Francesco de Messi v Miláně za spolučin
nosti dalších5 skladatelů, jimiž byli Giuseppe Paladini,
Giac. Cozzi a Ignazio Balbi. Souvislostmezi českým ná
mětem a severní Italií lze asi hledati v poměru, ve kterém stál
Balbi k císaři Karlu VI., neboť dvorské a šlechtické kruhy ná
ležely k ctitelům našeho světce. Tím se dá také vysvětliti vznik
podobného oratoria z pera A 11t o n i a C al d a ry, dvorního
mistokapelníka ve Vídni, jež bylo provedeno roku 1726 na
zámku Mirabell u Solnohradu. Zato nemáme vysvětlení pro
vztah mezi Neapoli a Prahou, který je dokázán oratoriem „La
Sagra Giovanneida Nepomucena“, jehož jinak zcela neznámý
libretista Giovanni Felicello se označuje na textovní
knížce, r. 1729 vPraze vytištěné,jako Neapolitán. Od Jiřího
Reuttera ml. (1708—1772) pochází oratorium z roku 1751.
tedy zas práce vídeňská a také oratorium Neapolitána Nicol a
Pórpory, provedené roku 1752 v Brně, vzniklo asi v době
pobytu Pórporova ve Vídni. K okruhu vídeňských skladatelů
patřízajisté také Řehoř Josef Werner, kapelník knížete
Esterházyho z Eisenstadtě, jehož oratorium „Der Tod des heil.
Johann von Nepomuk“ bylo provedeno v Eisenstadtě roku
1752. Řadu těchto vídeňských oratorií uzavírá práce Leo
polda Hoffmanna (1750— 1792), kapelníka dómu svato
štěpánského. Časově bude o dobrých dvacet let mladší než
kantáta a 5 oratoria Jana Jiřího Klementa (1710—r794).
kapelníka dómu ve Vratislavi. Nesou data roků 1759 a 174.2.
Zdá se, že potom zájem o Svatého Jana na poli oratoria mizí,
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až v době romantické sáhl známý skladatel ballad Karl Lo we
(1796—1869) zas k této látce, jenže jeho oratorium není
více skladbou církevní, nýbrž koncertní, jak patrno z toho,
že protějšek k „Janu z Nepomuku“ tvoříjeho— „Jan Hus“.

A ze skladatelů domácích si nikdo nepoložil úkol, oslavili
Svatého Jana oratoriem? Zdá se, že tyto práce úplně zapadly,
toliko o 2 kantátách zachovaly se zprávy. Prvá nese název:
„Čtyry studně hlavních cností . . .“ a pochází od bydžovského
kantora Ignáce Jana N. Hubatky. Zachovala se pouze
textovni knížka, vytištěná roku 1750 v Hradci Králové. Z téže
tiskárny vyšla prý roku 174.5 knížka s textem jiné kantáty:
„Ostrotupý meč s vitězitelnou korunou okrášlený . . .“ jejímž
autorem byl kněz J. ]. Hlava. V roce 1750 bylo provedeno
v kostele Sv. Jiljí v Praze oratorium: „Moyses allegoriens . . .
indigitans D. Joannem Nepomucenum.“ Textovní knížka ne
udává jména skladatelova; i zde možno mysliti na domácího
umělce. Z převahy skladeb cizích autorů nelze souditi na
nedostatek zájmu u nás; příčina leži prostě v tom, že jinde
jsou hudebniny řádně katalogisovány, kdežto naše sbírky na
lézají se většinou ve stavu velice zuboženém.

Nejvíce skladeb věnovaných Svatému Janu dá se zjistiti
v hudbě, určené pro liturgii, ať již jde o mše, motetta, arie
či litanie. Bohužel jsou nejstarší práce ztraceny. Jen z inven
tárních zápisů víme, že existovaly mše, jichž autory byli
Fiebig, Červenka, Dukát, Jakob a Zelenka. Úmrtní datum
ústeckéhokantora Jana Krištofa Antonína Fiebiga
(1714) skýtá nám zajímavý terminus ante quem pro vznik
skladby. 0 Červenkovi nevíme, kde působil, toliko že jeho
působení spadá do prvé třetiny XVIII. stol. Josef Leopold
Václav Dukát (1684— 1725)byl prvý českýskladatel, který
pěstoval sólovou kantátu. Bylo by zajímavé zkoumat, zdali
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tento svůj sklon k sólovému zpěvu také ve mši uplatnil.
Ztráta mše Jana Dismase Zelenky, dvorního skladatele
drážďanského (*1681, 11745), jest také nenahraditelná, neboť
v jeho pozůstalosti se žádná Missa S. Ioannis Nepomuceni
nenalézá. Zelenka má pro nás týž význam jako pro němec
kou hudbu J. Š. Bach: jeho skladby spojují staré s novým
v obdivuhodné formální dokonalosti a vyznamenávaji se
hloubkou a citem. P. Gunther Jakob (1685 —1754), Bene
diktin u Sv. Mikuláše v Praze I., je oproti tomu skladatel
dosti tvrdý. Nemůže—lipůsobiti svojí silou, stává se chladným
nebo suchým. Takto se přibližuje povahou svému vzoru,
P. Františku Ludvíku Poppemu (1670 —1750),Křižov
níku s červenou hvězdou v Praze, jenž napsal Te Deum ke
kanonisaci Janově. Není známo. zdali zachované Te Deum
jest totožné s oním kanonisačním; o hluk je v něm postaráno
dosti, tři pozounisti si sotva oddechnou. Doprovod církevních
skladeb trubkami, komety a pozouny byl v XVII. stol. velmi
oblíben a ještě 19. X. 1729 provozovali hudebníci ze všech
tří měst pražských ke cti Svatého Jana v chrámu svat0vit
ském hudbu, jsouce rozestavení na 12 sborů! Čí skladbu pro
vozovali, o tom náš zpravodaj mlčí, domácí ale sotva. nebot'
z našich skladatelů by se nebyl nikdo na něco podobného
odvážil.

V XVIII. stol. nastává následkem vzmáhání sólového zpěvu
silná redukce prostředků a orchestr se scvrká na pouhé dvoje
housle. Také Jakob užívá k doprovodu jen houslí a nanejvýš
2 trubek, což zajisté úplně stačí. obzvlášť jedná—lise o skladbu
sólovou. jako na příklad o jeho „Dialogus S. Joanni Nepomu
ceni“. Vime ostatně, že i těmito skromnými prostředky do
vede dosáhnouti velkých effektů, on i jiní, a zajisté jest ozna—
čení „pomposissimum“ výstižné, jímž označili současníci sva
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tojanské offertorium P. M a u r i t i s V 0 g ta (1669— 1750),
Cisterciáka v klášteře plasském. Po těchto ztracených sklad
bách lze jmenovati arie Villikovya Fischerovy jako dosud za
chované.BaltasarVi llicus vydaltiskemvr. 1725vHrad
ci Králové u Tibelliho sbírku 1o arií pod názvem „Lieblicher
Ehrenklang“. Výtisk tvoří vzácný unikát Lobkovicovy sbírky
v Roudnici a Fischerovy arie, rovněž unikát, nalézají se v ka
pitulní knihovně v Praze. Prozkoumání poslednějších bylo by
již proto zajímavé, aby se zjistilo, byla-li opodstatněna špatná
pověstjejichautora.František Maternus Fischer zví
tězil při konkursu o místo dómského varhaníka v roce 1757
nad zdatnými konkurenty, z nichž jeden, Zach, jej označil
jako méně schopného, takže 174.8 kolovala dokonce zpráva
o jeho propuštění. Fischer ale tehdá nebyl propuštěn, nýbrž
zemřel. A ku podivul Skladby tupeněho Fischera se udržely,
kdežto jistě výtečné litanie J a n a Zac h a (1699—1775),
které napsal pro svatojanskou slavnost na lodích 1757 a kte
ré ještě 1752 byly opakovány, zmizely. Starý kronikář nám
vypravuje o litaniích, které se zpívaly 11. září 174.6 při svě
cení sochy předklášterem Voršilek, dodává, že byl po pobožnosti
koncert a zmiňuje se o figurálních mších a nešporách, jež zpí'
valy se v květnu 174.9 po celý týden před sochou světce na ny
nějším Václavském náměstí; čí to byly skladby a kam se po
děly, sotva kdy bude vyzkoumáno.

Po odchodu Zachově získali si Cyriáci od Svatého Kříže
Většího v Praze pro slavnost na lodích nového skladatele :
Fra 11ti šek X. Bri xy (1752—1771) jim napsal litanie pro
léta 1758, 1760 a 1765. Jsou dosud zachovány. rovněž jeho
motetto Buccinante fáma. Již jeho otec Šimon Brixy (1695 až
1755) psal jako kantor u Sv. Martina ve zdi v Praze I. skladby
k poctě Sv. Jana; víme o offertoriu, jež se ztratilo a o litaniích
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dosud zachovaných. Matrika úmrtní jej právem označuje jako
„skladatele obzvláštního“ : melodie jeho jsou jadrné, čtyrhlas.
je veden pevnou rukou. Šimonův syn, František, stal se před
ním representantem směru rokokového u nás; je českým Mo—
zartem. nevyčerpatelný ve svých myšlenkách překypujících
gracii, bezstarostností a radostí ze života. Mezí otcem a synem
stojí stylově jiný skladatel, barokně vychovaný v Italii. ale
neapolskou hudbou silně ovlivněný, F ra n tiše k H a b e r
m a n n (1706— 1785). Spájením těchto dvou stylů upozornil.
na sebe Hándla, jenž z jeho sbírky mší „Philomela pia“ (1747),
čerpal myšlenky V této sbírce najdeme pod čís. 4.. také mši
svatojanskou. Čeští skladatelé považovali jedině Františka Bri
xyho za svůj ideál; pokud skládali skladby svatojanské, jsou
to: Sanctus Černý (1724—1775) z řádu Milosrdných
bratří. K a r el L 0 o s (1724.— 1772). kantor v Tuchoměřicích,_
P. A m an d I v a n š i c (často se vyskytující, jinak ale ne
známý skladatel), J i ří L i n e k,kantor v Bakově. Na českétexty
skládali: J 0 s e f S v o b o d a (české litanie, neznámo, od kte
rého)a Josef Šarapatka (1751-1795),kantor žamberský
(české motetto : „Sem věrní ctitelové“) z r. 1768. Na některých
skladbách je ovšem patrný diletantismus, a byť by i styl Brí—
xyův byl dobřeodpozorován, zůstává genialita vzoru nedostižna.
Druhý nástupce Brixyův v kapelnictví u Sv. Víta, Ja n K0
želu h (1758—1814) je skladatel sice velmi solidní, avšak
tak vyrovnaný, že mu schází veškeren temperament. Všude
cítíme autorovo sebevědomí, takže je nám daleko tepleji při-.
poslechu skladby skromného, třeba až i naivního Ryby. J a
k u b J a n B y b a (1765_1815), rektor školy v Rožmitále,

složil několik litanií ke cti Sv.Jana, z nichž tři věnoval'v roce
1802 kůru v Nepomuku. Také D 0 m in ik Š k ro 11p, kantor
v Osicích, složil r. 1812 svatojánské litanie. O něco mladší
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těchto je chomutovský chorregent J 0 s e f G elle r t. od něhož
máme litanie k stému výročí kanonisace Sv. Jana. Časově asi
následuje J a n Vocet, chorregent v Budějovicích, se třemi
litaniemi svatojanskými. V Praze věnoval r. 184.1chorregent
u Sv. Trojice ve Spálené ulici, F ra n tiše k L abl e r, svato
janské litanie konventu Alžbětinek na Slupi. Sloh Lablerův
se ničím neliší od onoho, v XIX. stol. pěstovaného, jehož re
presentantem jest Robert Fiihrer (1807-1861).Jehogradu
ale a offertorium k Sv. Janu se udrželo v reportoiru českých
kůrů až do doby, kdy byly skladby tohoto stylu odstraněny cy
rilskou reformou.

Dosud jsme sledovali v postupu chronologickém svatojan
ské skladby v Čechách, avšak takové skladby vznikly také mi
mo Čechy. Nejstarší pocházely opět od 2 Neapolitánů, F ra n
-cesca Manciniho (1674-1759)a Dominica Sarriho
(1678-1741?). Obě motetta prvého, z nichž jedno bylo „pom
posum“, již neexistují. Vznik jejich by bylo možné uvésti ve
spojitost s pobytem Manciniho ve Vídni. třeba že spadá již do
nějaké doby kol roku 1710. Dále přicházejí v úvahu tito tři
rakouští skladatelé: Tobiáš Gsur (+ 1794). chorregent ve
Vídni (litanie), Mich a el H ay d n (1757-1806), známý ka
pelník dómu vSolnohradě (offertorium) a Jan B. Schieder
mayer (1779-1840), varhaník dómu v Linci (litanie), — Ve
“Slezskupatří P. Karel Ritter svou ztracenou mší ještědo do
by, kdy náleželo celé Slezsko koruně české; působil totiž jako
Augustinián v Zahání kol r. 1727. Karel Ditters z Dit
tersdorfu (1759—1799),rodem Vídeňák, žil nejdéle ve služ
bách vratislavského biskupa; jeho litanie pocházejí snad až
7.doby, kdy mu naše země poskytla poslední útulek.

KonečnědlužnojmenovatiJosefa Ignáce Schnabela
(1767- 1851),kapelníka dómu vratislavského, jakožto skladate
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Snímek rukopisu hudební skladby.
Linkova „Arie“ z druhé poloviny XVIII. věku.

Majitel Hudební archiv Národního Musea.

le dvou zpěvů a dvou hymnů k svatému Janu Nepomuckému
Toť zatím asi vše, co se doposud dalo zjistili.
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ANTONÍN ŠORM:

PRAŽSKÉ POBOŽNOSTI SVATOJANSKĚ.

Známé staročeské srdečnosti a upřímnosti lidové nestačily
tprooslavu „Svatého Vlastence“ ani okázalé pobožnosti u hrobu
SSvětcovaa v několika svatyních záhy mu v Praze postavených,
.ale hledal projeviti svou vroucnost svým osobitým způsobem.
Věnčil sochy jasnými pomněnkami, kopretinami, obklopoval
hájem bříza kyticemi šeříku. ozařovalbarevnými lampičkami.
Nejvzácnější chvíle v nejlibeznějšim měsíci nadchly jej bá
snicky, zvláště na místě mučednickou smrti jeho památném.
Tlumočí to částečně píseň lidová:

. . . když Matky Boží nastal máj
a slavnost svatého Jana,
nejkrásnější duše ráj!
Na Vltavě hvězdná zář

* hrob tvůj divem zjevuje,
spolu ctností svatozář
kol tvých skrání osnuje . . .

Všimněme si, jak něžnými novými projevy obohatil národ
oslavy svatojanské v 18. a 19. věku u soch svého nejoblíbe
nějšího patrona, nebot“ nikomu z ostatních ochránců země
se takových nedostalo. Roku 1715 byla poprvé konána u ka
menného mostu v Praze pod sochou Světcovou na Vltavě
„muzika na šífích“. A od toho léta vyplulo v každý podvečer
dne 15. května několik lodí, plných hudebníků, zpěváků,
kněží i hostů, aby provozovali, nebo byli účastni „hudby na
na lodích (musico navalis, též musico aquatica). Produkce
ty zavedl klášter bratři řehole kající Svatého Augustina čili
bílých „Křižovníků s červeným srdcem“, zvaných zkrátka
„Cyriakově“. Dirigentem prvnich slavností byl regenschori
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Podlahova “Album Svatojanské“.
Kresba Julia SobotkyScéna z XVIII. věku

Procesí na lodích v předvzčer Svatajans ký
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kláštera cyriackého P. Kristian Felber. Později 1719 řídil“
hudbu tu P. Štěpán Náchodský, po něm v létech dvacátých
P. Augustin Skopec z řádu Cyriaků. Produkce počínala se
i končila se „sub explosione mortariorium“, za střelbyz hmož
diřů. Skoro každého roku hrála se nějaká nová skladba hu—
dební. Několik jic'n komponoval Šimon Brixy, varhaník
u „Svatého Martina ve zdi“, otec proslulého skladatele Fran
tiška Brixy. Karlův most a Vltava stávala se tedy jednou do
roka koncertním místem,k němuž s břehů přihlíželomnožství
obecenstva. Některá léta byla tato hudba „na šířích“ prová
děna jen v podvečer, jindy častěji za den během oktávu sva
tojanského, a to až do let dvacátých 19. věku. Přečtěme si,
co píší „Poštovské noviny“ z roku 1724. o této svatojanské
slavnosti na vodě: „Minulou neděli odpoledne zdejší páni
musici virtuosi pod mostem pražským ke cti Svatého Jana
Nepomuckého na tom místě, kde ten svatý mučedník mu
čedlnictví utrpěl a kde jeho měděná postava na pražském
mostě stojí, výbornou muziku dělati dali, při čemž po dva
kráte zdejší privilegovaní pání střelci na svým tak zvaným
„malým ostrově“ v prostřed řeky Moldavy nad mostem praž—
ským se svými kusy a pollery mnohokráte slyšeli se dali . . . “

Praha bývala o každé svatojanské pouti přeplněna pomníky,.
kteří společně s Pražany spěchali na Karlův most. aby přihlí
želi těmto nikde dosud nevídaným oslavám. Česká i německá
procesí táhla zvláště ke Karlovu mostu. Lidé pak po celéjeho
délce klečeli na kolenou a někteří po kolenou lezli, a zvláště
za šťastného se považoval ten, kdo mohl políbiti křížek v mostní
obrubě, anebo podívati se dolů do řeky s mostu, kde nedaleko
kříže stál ve vodě na pískovém nánosu malý kostelíček, který
později roku 1785 spláchlarpovodeň.

Na obrázcích zachovaných z oné doby i dob pozdějších lze
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dobře viděti tyto pražské „Svatojanské Benátky“. Průvod
pluje po řece Vltavě. Napřed jede loď s knězem, ministranty
a zpěváky v komžich. Na špici lodní jest soška Světcova
a hořící lampa, u kormidla zatknut prapor s pěti hvězdami.
A za knězem jede loď tvaru benátské gondoly, má nad sebou
zelené loubí. drahý koberec splývá až k vodě, boky lodní jsou
ověnčeny. V lodi sedí nějaká vzácná dáma, kolem ní několik
pánů v parukách a s kordy. Podskalští hoši, kteří veslují,
mají vlasy spletené v copánky a na hlavách třírohé kloboučky.
Následuje několik lodí s pány i dámami ve svátečních šatech.
Na jiném obrázku viděti, jak císařovna, „korunovaná královna
česká“ Marie Terezie, účastní se lodní poutní projížďky po
Vltavě s celou dvorní společností. Pěknou tušovou kresbu od
Julia Sobotky přinášínáš sborník.Také František
K a š p ar čerpal z těchto starších pramenů náměty k pěkným
obrázkům slavností svatojanských na Vltavě i u sochy Svět
covy na kamenném mostě pro ilustrace Jiráskova románu.

Jakmile přibývalo soch svatojanských v Praze, konaly se
u nich pobožnosti každoročně po celý oktáv. Na Karlově
mostě, na Václavském náměstí, na svatojanském náměstí
„Na Františku“, na Pohořelci, u sochy ve Spálené ulici.
11sousoší před klášterem Voršilek. u soch před klášterem Kři
žovníků, na Karlově náměstí konaly se od ctitelů svatojan'
ských pobožnosti. O sedmé hodině na Václavském náměstí
konalo ji duchovenstvo fary od „Svatého Jindřichaf', na Jan
ském náměstí na břehu Vltavy "duchovenstvo od „Svatého
Ducha“. Také na Pohořelci byly lidové slavnosti pořádány
u sochy, které bývaly tak navštíveny, že osadníci strahovští
žádali roku 184.6, aby pobožnost onu konalo duchovenstvo.

Na Karlově mostě bývala pobožnost v sedm hodin česká,.
v osm německá, vedená duchovenstvem farním od „Svatého
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Tomáše“ z Malé strany. Dne 15.. 16. a v oktáv 25. května
konali je kanovníci svatovítští pod infulí. Při tom stavěno
lešení od tesařů na způsob kaple. Kol sochy hořelo několik
set lampiček, podle účtů z roku 1840 asi 1800, doleji ohnivé
koule skleněné a rozžaté svíce. Po obou stranách mostu byly
chodníky pro pěší přepaženy prkny, aby středem vozy mohly
projížděti a předešlo se nehodám. Často při soše na mostě po
staveny bývaly i malé varhany (positiv). Péči o tyto pobož
nosti u sochy na Karlově mostě měl „Spolek lásky“. později
různí pořadatelé, kteří dobrovolnými sbírkami si opatřili fi
nanční náklad. V archivu města Prahy jsou zachovány účty
na tyto pobožnosti a sběrací a rchy od let třicátých mi
nulého století. Sbírání bylo rozděleno podle čtvrtí města, dále
sbiralo se na hudbu i při pobožnostech samých. Pořadatelé
nejprve si opatřili dovolení policejní a potom žádali o povo
lení magistrát s prosbou, aby převzal i vyúčtování sbírek a vy
plácení funkcionářů a výdajů za osvětlení, ozdobu zahrad
nickou a podobně. Od poloviny 19. věku užívalo se sběra
cích knížek vkusně vázaných, v nichž vylepována jako
předsádka přední desky, nebo jako první titulní list uvnitř
rytina oné sochy, u které oslavy, pro něž sběratel shromaž
-d'0valpříspěvky, se měly konati. Jsou to socha na mostě Kar
lově, socha na Koňském trhu a na Františku. Vybraných
peněz se použilo částečně na dekoraci, stavění oblouků nebo
kaple a bohaté osvětlení svícemi voskovými, stearinovými
i lojovými a na osvětlení i čištění nespočetné řady lampiček.
Dřevoryt Q uid a Mán es a nám zachycuje tuto zajímavou
světelnou stafáž u sochy svatojánské na mostě. Současně ko
nali lidoví zpěváci pobožnosti doprovázené trubači a za víření
bubnů. Sběrací listiny jsou psány nejprve německy, po roce
1848 německy i česky. Z kvitancí v účtech vidíme, že zpě
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Majitel
k Svatojanským pobožnostem na Václavském náměstí 1877.

Amo nín Šorm, Praha.
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váci byli vesměs Češi a pobožnosti, že byly vedeny asi jen
česky. Účastnili se jich nejen Pražané, ale ve hlavni dny sva
tojanskě také lid připutovavší na svatojanskou pouť do Prahy.

Kult svatojanský nalezl mezi Pražany záhy po blahořečeni
Světcově veliké obliby a všestraného rozšíření. Projevován
zvláštěvečernimi pobožnostmi v oktávěsvatojanské
a to nejen u sochy na mostě, později u ostatních veřejných
soch na náměstlch pražských, ale rozšířil se i do soukromých
dvorů a domů, kde všude zatím sochy a obrazy svatojánské
byly mu stavěny. Dne 14.. května 1762 byly všechny tyto
soukromé pobožnosti se zpěvem, hudbou i modlenim zaká
zány. Ale nařízení se nedodržovalo a Pražané podávali si žá
dosti, aby o svatojanském týdnu mohli svoje sochy osvětlo
vati a pořádati u nich svatojanské denni pobožnosti se zpěvem
ihudbou. Po 1795 bylo to povolováno pouze. když nehrozilo
nebezpečí požáru, nebo nebylo se třeba obávati, že bude též
jinak povoleni zneužito, nebot“hudebníci k slavnostem těm
pozváni, nejednou po pobožnostech hráli k tanci. Nejméně
každý dvacátý dům v Praze byl veřejně ozdoben sochou neb
obrazem svatojanským, jeho oltářlky byly pak v každé rodině,
domáci oslavy však u nich povolovány celkem spoře. Franti
šek Roubik dle seznamu pol. řiditelství roku 1795 vypočítává,
u kterých domů tyto pobožnosti konati se mohly. Bylo povo
leno pořádati slavnosti se zpěvem a hudbou pouze asi ve 52
soukromých světnicich, předsínich. průjezdech. V I. čtvrti
v domě č. 469 byla povolena oslava svatojanská s trubkami
a kotly, ve III. čtvrti v předsíni č. 4.4.7s harfou, ve II. čtvrti
v čísle 154. v průjezdě dovolen zpěv u sochy dokonce s var
hany. Majiteli domu č. 14.6 v IV. čtvrti dovolena pobožnost
se zpěvem a „silným osvětlením“.

Slavnosti svatojanskě na Karlově mostě udržely se do dnes;
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O poutí Svatojanske' na Karlově mostě.
Dřevoryt Quida Mánesa.

pečuje o ně „Jednota k pořádání národní slavnosti Svatého
Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze“, sídlem v klá
šteře „Svatého Tomáše“ na Malé straně. Velmi dlouho patřily
tyto mostecké slavnosti k význačným & charakteristickým
slavnostem pražským vůbec, jichž účastnily se všechny vrstvy
Prahy a nelze jim ani po stránce buditelské upříti zásluhy
o uvědomování národní. Čtěme, jak Mrštíkové v „Roku
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na vsi“ je nadšeně líčí. „Praha zářila jasem májového večera.
Věže otřásaly se údery zvonů stověžaté Prahy a hukot jejich
sléval se pod temnou oblohou v jeden nesrozumitelný, ale
unášející, ohromující zmatek. Město hučelo nesmírnými
davy, bouřily ekypáže, vřeštěly tramvaje. A uprostřed ohrom
ného toho shonu k řece, hořící vodě tlačiciho se města, tu na

kamenném mostě Karlově, tam uprostřed mostu nad Vltavou,
šumnou a zapálenou tisícerými hvězdami a plamínky hoři
cích svicí, idylka prostá a tichá jak selanka snivá, tulicí se
k zářné, květinami a sepjaty'ma rukama oblíčené soše Jana
Nepomuckého. Lampa krvavou září polévala nahé kameny,
schýlené hlavy modlitbou a litaniemi s nevystihlou důvěrou
a pevnou nadějí v srdci obracely se k hořícím hvězdám kolem
hlavy světce, jehož rysy nabývati se zdály tajemného života
a životem tím síly a smíření, úsměvy a nadšení zas vlévaly
v nesčiselná, kolem seskupená po celé délce mostu i po uli
cích na obou stranách řeky, po schodech i průchodech, na
kamení i studené dlažbě z daleka, z daleka sem shromážděná

a ležící tu srdce lidská, aby jako to světlo kolem nich zapálila
v sobě dosud živou ještě jiskru ducha na oslavu nejčistší
uctění milovaného svého Jeníčka. To nebyl jen Svatý Jan,
to byla Praha sama uctěná a zbožněná i se vším. čím honosit
před světem se může, a lid znovu zpíval a znovu nebesa brala
za svědky své modlitby:

Praha Čechů město skvostné,
plné krásy, zdoby,
nebudeš-li věrné, ctnostné,
jsi jak bílé hroby . . .

Temná Vltava, vyzlacena odleskem světel a tichou záři hvězd,
přinášela a odnášela na svých vodách tutéž píseň do všech
končin Čech a všude tytéž hlaholy, tytéž výkřiky slávy a vzý—
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Stříbrné mausoleum Svatojanské u Svatého Vita.
Cíl všenárodních poutí XVIII. & XIX. věku.

Podlahovo ..Album Svatoianské“.



vání rostly v jednu prosbu a hrozbu ohromnou. Mocně do
výšky vzpínal se královský kolos Hradčan, věže mostecké ne
pohnutě tměly se v pozadí, jak černá výstraha. Lid trnul
v nejposvátnějším duše vzplanutí . . .“ Také malíři měli
bohatou žeň přepestrých scén o pouti svatojanské při pobož
nostech u soch Nepomukových, zpestřených za dne květy
národních krojů, podvečer pak barevnými světly. Jednu tuto
idylu Svatojanské slavnosti vydala svého času „Umělecká be—
seda“ jako premii. Z řady ostatních autorů připomínám
alespoň obraz Josefa Douby „Svatojanská pouť na Kar
lově mostě“ a Antonína Dvořáka „O svatém Janě“,
jež nesou ještě tradici starších svatojanských pobožnosti se
svým buditelským národním rázem.

Žel, že o mnohé kouzlo svatojánských nocí naše generace
byly oloupeny! Nejprve zastaveny pobožnosti u sochy na
Václavském náměstí, nebot“při jeho úpravě roku 1879 socha
Světcova byla odstraněna do Obecního dvora, odkudž ji vysvo
bodilo město Žebrák a důstojně postavilo na svém náměstí.
Historie sochy „Na Františku“ je neblaze máma, neboť když
stala se po převratu obětí vandalismu, přestaly svatojanské
oslavy iv tomto poetickém zátiší Staré Prahy na břehu Vltav
ském, kde tělo mučedníkovo bylo nalezeno. Dosud udržují
se pobožnosti na „Karlově mostě“ péči výšeuvedené „Jednoty“,
potom „Na Pohořelci“, ovšem kromě pobožnosti kostelních.
Různými změnami a vlivy naší doby, které i v jiných smě
rech stírají poslední svéráznou poesii i krásu Staré Prahy,
ztratily také slavnosti svatojanské mnoho na své nádheře
a ohromných účastech; přece však zůstávají dojemně krásné
jak užším kruhům vytrvalých ctitelů Jana Nepomuckého,
kteří se jich účastni, jakoži těm, kdo je sledují ve starých
pamětech, vzpomínkách a obrazech.
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JULIUS KOŠNÁŘ:

POUTI K HROBU SVATĚHO JANA.

V století xvm. a ještě i x1x. bývaly pouti k hrobu Svět
00vu na Hradčanech velice slavné. Ještě vletech osmdesátých
minulého věku bývala Praha plna poutníků ze všech končin
Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, ano i z Lužice a Bavor.
Lid přicházel do Prahy v krojích a tak pestřily se v den 16.
května nádherné zástupy ve vlnících se proudech ku Hradu.
Tu a tam bylo viděti i cizího řeholníka v rouše málokdy
v Praze vídaném, časem objevil sei starý poustevník v hrubém,
hnědém hávu s provazem kolem těla a s holí opatřenou kříž
kem v ruce. Na krátký čas pohatil pouti zákaz Josefa II., ale
sotva císař zavřel oči navždy, počaly v staré míře znova.
A Praha jindy až tiše snivá, uzavřená tehdy ještě v hradbách
i se svými chrámy a vysokými věžemi,opět se zpravidla změ
nila o svatojánských dnech v rušné město, jako by procitla
z dumavých snů o své bývalé slavné minulosti. Neboť nejen
množství jednotlivých poutníků, nýbrž i veliké množství pro
cesí procházelo jejími ulicemi s jásavou písní, jakoby se ra
dovala, že tak blizoučko se již ocitla u svého cíle. A v těch
nespočetných zástupech kde kdo zpíval, jak uměl, Čech vedle
Němce, aniž se proto horšili na sebe, neboť ani poněmčelý
Pražan nezapřel své bodré povahy a v těch dnech zase vítal
poutníky co nejsrdečněji, třeba mu z nich nekynul zvláštní
užitek. Naopak rád si s nimi pohovořil, a ochotně jim pomá
hal vyhledávati krajany v Praze usedlé, vypravoval jim o sta
rých památkách pražských, přidávaje k tomu tu či onu pověst
okořeněnou dle tehdejšího způsobu a dotazuje se, odkud jsou,
aby poznal poměry v cizím kraji. A poutníci jak byli tomu
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vděčni. že i v Praze našli milou, přátelskou duši! Jaký div.
že na tuto svou pout dlouho pamatovali. protože všichni se
vraceli do svého domova s krásnou kyticí milých vzpomínek.

Kdo na poutníky s toužebností čekal, byli pražští obchod
níci a zejména hostinští a kramáři. s jejichž krámci zbitými
z hůlek anebo latí setkával ses už u kostela Svatého Kli—

menta v „Karlově“ či tehdy „Jesuitské ulici“ a na „Křižov
nickém náměstí“. Za kamenným „Karlovým mostem“ na
levém břehu řeky Vltavy krámce & krámečky už se táhly
jako růženec takřka bez přerušení „Mosteckou ulicí“ až k sa—
mému kostelu Svatého Víta, nebot'i na všech hradních ná
městich i na „Nových schodech zámeckých“ jich bývalo víc
nežli hub po dešti. Tak zvané „Dolejší Malostranské náměsti“,
jež svého času se jmenovaloi „náměstí Radeckého'i, bylo
v pravé části od místodržitelství až k „Tomášské ulici“ vy
kázáno různým střelnicím. panorámám, zvěřincům i di—
vadélkům s nezbytnými tehdy morčaty a kašpárky. Nej
hořejší části „Nerudovy ulice“ a to pod rampou vedoucí ke
hradu obsadili písničkáři. kteří zpívali a prodávali písně o teh
dejších hrůzných událostech anebo mordech, ukazujíce pru
tem i různé ty výjevy z nich namalované na velikých plátě
ných tabulích. Prostranství před hradem podél „Kajetánské
zahrady“ až k „Novým zámeckým schodům“ bývalo zase
o pouti plno polních kuchyň, skládacích stolů a laviček. Sem
svou kuchyňskou živnost přenášely některé ženy ze staro
městského „Uhelného trhu“, ale bývaly mezi nimi i cizí
konkurentky, které výhradně ji provozovaly jen o poutích.
Poznal jsi je snadno dle pestrých šátků kolem hlavy na „bab—
ku“ uvázaných & dle čistě vypraných sukní kanafasových.
Vůně z polívek, různých kaší i čerstvě pečených vdolečků
sice vítala poutníka již z daleka. ale to prodavačkám nestačilo
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O poutí Svatojanske' u Nových zámeckých schodů.
Svačinův dřevoryt dle kresby Adolfa Líebschera.



.a proto hlasitě zvaly pantáty a panímaminky, aby si přisedli
ke stolu a občerstvilí se dle libosti. O hudbu a pobavení oby
--čejněstarali se různí kloučkové, již zkoušeli svou dovednost
na různých hudebních nástrojích od foukacich harmonik až
k trubkám, trubičkám &k „slavíkům“ nebo „brumajzlům“_

Kdo se na tento život rád díval, byl poslední korunovaný
český král Ferdinand V., jemuž nad vchodem do hradu u sa
mých „Nových zámeckých schodů“ vždy musili postaviti
plátěný stan, pod nímž dovedl císař prodlíti třeba celé dopo
ledne. Pamatuji se předobře, že kolem roku 1871 napadlo
pražské policii tyto polní kuchyně s tohoto místa vyhostiti,
.aby prý kouř z polních plotýnek neobtěžoval stařičkého pa
novníka.Ten však, když uviděl prostranství prázdné a dově—
-děl se, proč se to stalo, ihned si obeslal přehorlivého hradčan
ského komisaře Presla, jemuž přísně nařídil, aby babky i s ku
chyněmi sehnal na dřívější místo, což nebylo tak snadné,
protože mnohé raději zavřely svou kuchyni, než by svůj stan
urozbilyna méně vhodném místě.

K důkladnějšímu však občerstvení vyhledávali poutníci
-četné hospody a ještě raději pivovarské traktéry, které bývaly
hned v průjezdu anebo v přízemní prostranné chodbě, patrně
k tomu účelu již stavěné. Tam bylo nejlépe, neboť byla tam
k dostání í pečeně za úžasně nizoučký peníz. byt' jsme se o
pohádkové dnes ceně ostatních jídel nezmiňovali. A přece
vše bylo velice chutně a čistě upraveno, třebaže pražští vti—
pálkové z „lepši“ společnosti si i o tyto kuchyně brousili svůj
jazyk. Všestranná péče byla také tu viděti. Propagovaly ji i ty
do ůbělu vydrhnuté stoly a lavice, lesknoucí se cínová víčka
holeb a mázových džbánů, ba i ta krásně vykládaná pivní
:štoudev ve výčepu, jejíž měděné obruče skvěly se jako ze zlata.
Proto do těchto traktérů nebylo třeba poutníky volati. Pově
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dělí jim o nich už jejich známí doma, anebo jiní, kteří v Pra
ze na pouti bývali častěji. Ostatně přece něco zvalo příchozí:
hosty do těchto místnosti. Byly to celé březové stromky stojíci
u vrat a březové větvičky zastrkané do závěsů oken a okenic,
kde bývaly i celé kytice vonícího a rozkvetlého šeříku.

Tak také bývala ozdobena každá socha svatého Jana, ať už
stála na některém pražském náměstí, či v rohu ulice, anebo
ve výklenku na domě.

Nejhůře bývalo poutníkům s noclehem. Že nebyli vybiraví,.
spávali i na lavicích a na podlaze po hospodách. stájích zá
jezdních hostinců, ano i na „Zámeckých schodech“ a na
„Kar10vě mostě“ na holé dlažbě. a počasí zpravidla bývalo
tou dobou tomu příznivé. Ale v předvečer svátku tak slavného
dlouho se nikdo neukládal ku spánku, neboť kde kdo ubíral
se na „Kamenný most“, aby tam byl přítomen večerní po
božnosti, která se tam okázale slavila za četné asistence kněž
stva a za hlaholu tehdy nezbytných fanfár a víření kotlů.
Hlava na hlavě tísnila se tam a neodcházela ani po dokončení.
pobožnosti. aby viděla ohňostroj vypalovaný s dolejšího cípu
Střeleckého ostrova. Bylat' to ještě vletech sedmdesátých mi
nulého věku vzácná podívaná, jakou málokde spatřil prostý
venkovan ze zapadlé vesnice. A proto co bylo úžasu. když
některá „rachejtle“ vznesla se vysoko do vzduchu a tam se
rozzářila ve veliký chumáč pestrobarevné svítících jisker &
hvězdiček, které s praskotem snášely se dolů na hladinu Vltavy.

Ostatně i tam bylo plno diváků netoliko na malých ben
gálem osvětlovaných lodičkách, nýbrži na velikých lodích
opatřených improvisovanými sedadly a ověšených věncovím
a pestrobarevnými lampiony. Ty již několik dnů před svát
kem připravovali plavci z pražského Františku a vybírali po
platek po desetníčku za jedno místo k sezení a po „čtyráku“'
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za jedno místo k stání. Při pobožnosti přiblížili se až pod
Karlův most, aby byli co nejblíže místu, kde náš Světec byl
utopen.

Ve svatojanské dny také bývaly bezplatně přístupny i praž
ské obrazárny, národni museum, císařská a Valdštýnská za
hrada, královský hrad, ano i arcibiskupský palác, z něhož
arcibiskup vyjížděl k slavné bohoslužbě o svátku Světcově ve
'svém „zlatém“ voze, taženém bujným, krásným trojspřežim.
Na boku i na koních seděli kočové oblečení v nádherný kroj,
plný zlatých port a knoflíků a před vozem běželo šest jiných
služebníků podobně oděných. Netřeba připomínati, že dóm
byl vždy přeplněn zbožným lidem, který už minulého dne
tísnil se u četných zpovědnic.

Mše svaté u hrobu svatého Jana Nepomuckého bývaly v ty
-dny slouženy již od čtvrté hodiny ranní a to nepřetržitě až do
poledne a přece při každé stále bylo množství těch, kteří při
stupovali k Stolu Páně. Tak bývalo i v jiných kostelích praž
ských. z nichž ani jeden nebyl bez osvětlené sochy Světcovy.
Kde nebylo stálého oltáře mu zasvěceného, tam se prostě v ty
dny socha našeho svatého národního patrona postavila a 0—
krášlila co nejlépe. A všade jsi viděl poutníky jako u Světcova
hrobu modlící se netoliko za sebe, za své rodiny, přátele, ný
brž i za všechny ty, kteří jich za to prosili, jakmile slyšeli,
že na pout do Prahy se hodlají odebrati. Teprve po dnech
svatojanských starý život zase nastal v Praze, pozvolna se vra
-ceje do bývalých kolejí.
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Platzerovo sousoší Svatojanske' na Hradčanech
u Svatovítského dómu, 1765.

Střed večerních poutních pobožnosti.



VÁCLAV KOZEL:

SVATOJANSKÁ BRATRSTVA v PRAZE.

0 šíření a prohloubení úcty svatého Jana Nepomuckého
velmi se přičinila Svatojanská bratrstva, to jest družiny
ctitelů, kteří přijali jeho jméno a snažili se následovati pří—
kladu jeho ctností. Nejstarší „Svatojanské bratrstvo“ vůbec
vzniklo již 1696 při kapli zasvěcené Světci „Na Skalce“
v Praze proti Emauzům. Povolení papežského dostalo se mu
však teprve roku 1706. Původní bratrstvo tří set členů „pod
ochranou Panny Marie ku cti Svatého Jana Nepomuckého“
se pak rozšířilo na 500 kněží a 600 laiků, totiž 500 mužů
a 500 žen. Údové této společnosti nosili na prsou obrázek
Světce, nebo jeho medailku a měli za povinnost hájiti a roz—
šiřovati ůctu svého patrona. Kněží z bratrstva sloužili za ze—
mřelé členy mše svaté, bohatší laikové měli dáti sloužiti mše
svaté za chudé spoluúdy a všichni společně měli jim býti pří
tomni. Mezi členy bratrstva „Na Skalce“ byli v XVIII. století
někteří členové císařského rodu a vysoká šlechta byla rovněž
hojně zastoupena. Zvláště pak horlivými členy byli skoro
všichni profesoři Pražské university, úředníci &četní měšťané.
Bratrstvo pomocí sbírek postavilo roku 1750 „Na Skalce“ nád
herný kostel, jehož stavitelem byl té doby největší pražský
umělec Kilián Ignác Dinzenhofer. Pobožnosti konaly se
„Na Skalce“ slavně po celou oktávu svátku svatojanského,
jakož i o suchých dnech. Bratrstvo staralo se každý rok 0 slav—
nostního kazatele a na řečniště vystupovali nejen profesoři
universitní, kněží světští a řádoví, ale i vynikající laikové
z učené společnosti. „Býti vyzván. aby vystoupil na tuto ka
zatelna, pokládal každý za velké vyznamenání. Skoro všecky
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Členský lístek Arcíbratrswa Suatojanske'ho
založeného v Praze u Svatého Víta 1758.

Zmenšený mědiryt pražský.
Majitel: Karel Procházka, Žižkov.

ty řeči dali vytisknouti a věnovali je vznešeným spoluůdům
&příznivcům. Zde byla akademie české učenosti a vý
mluvnosti, zde Olympia, kde se závodiloo palmu kraso
řečnictvi &učeností. Kázánimi „Na Skalce“ zanechal český
barok památník, na němž kulturní historik může studovati
jeho výši.“ (Arnošt Kraus). Řada těchto kázání od roku 1707
končí roku 1785, protože Josef II. zrušil všechna bratrstva
&jmění jejich skonfiskoval. Svatojánské bratrstvo „Na Skalce“
přes tento zákaz přece se nějak udrželo, neboť trvalo ještě
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v roce 1791, kdy daly se jako členky zapsati Marie Ludovika,
císařovna rakouská a královna česká, pak Marie Terezie, vé
vodkyně saská. Později bylo toto bratrstvo z rozkazu císaře
Františka I. zrušeno.

Když se stal staroboleslavský kanovník Antonín Rost
správcem kostela „Na Skalce“, zasadil se všemožně, aby „Sva
tojanské bratrstvo“ bylo obnoveno; kardinál Schwarzenberg
roku 1855 dal k tomu církevní svolení a roku 1861 čítalo
n0vé „Svatojanské bratrstvo“ již přes 2000 členů. Jak dlouho
obnovené bratrstvo trvalo, není známo, již ho není.

Dne 15. května 1757 založeno bylo na oslavu kanonisace
našeho svatého patrona Svatojanské bratrstvo. nadané pape
žem Klimentem XII. odpustky a privilegiem vysvobozování
duší z očistce. To byl tedy oficielni počátek bratrstev svato
janských, čtyři desítiletí po organisaci české.

Dne 16. května 1758 vzniklo veleslavné „Arcibratrstvo
velikého divotvorce a mučedníka Božího Svatého Jana Ne

pomuckého“ při Svatovítském dómě v Praze, které počtem
členů v době krátké daleko předčilo bratrstva ostatní. Čle
nové nosili na prsou medaili s obrazem Světce. aby měli jeho
obraz stále před očima, svého patrona měli v obcování s bliž
ním následovati a jeho svatého jména účastnými se učiniti.
Účelem bratrstva bylo rozmnožovati čest a chválu Boží, Panny
Marie, Svatého Jana Nepomuckého. Členům se každý rok
rozdávala slavnostní řeč a mimo ni seznam členů toho roku

zemřelých, k tomu byly připojovány někdy také zprávy o úctě
Světce v cizích krajinách. Svatojanské bratrstvo ve Well—
burgu v Bavořich má ve svém archivu dekret z 28. prosince
1762,kterým Jan Ondřej Kneysl, děkan u Svatého Víta v Praze,
přivtělil toto bratrstvo k pražskému arcibratrstvu Svatovít
skému. Duchovní spojení bavorských bratrstev s Prahou bylo
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Papež Benedikt XIII.
Kanonisoval 19. března 1729 Jana Nepomuckého.

Zmenšený mědiryt Baltazara Westerhouta (1685—1728).
Majitel: Václav Vítek. Vinohrady.

silné; v starších dobách před Josefem II. pořádány byly četné
společné pouti bratrstev ku hrobu Světcovu do Prahy. Když
přišly zákazy Josefovy v zapomenutí, byly pouti bavorské ob
noveny jako české, ovšem asi již měrou menší, ale pouti
jednotlivých osad bavorských konány byly do Prahy ještě
koncem 19. století. Místní pouti v Bavorsku do chrámů ba
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vorských jsou velmi časté, a některé pouti a procesí na lodích
po řekách a jezerech připomínají slavná pražská procesí na
prámech a lodičkách od kláštera Cyriaků pod Kamenný most,
jak je popisuje Jirásek.

Když cisař Josef II. dne 18. března 1785 všechna bratrstva
zrušil ajmění jejich zkonfiskoval ztratily slavnosti „Na Skalce“
i u „Svatého Víta“ na bývalém lesku, ale úcta Světcova tím
nepotuchla. Částečně převzaloúkol bratrstev Hanikýřem 185 1
založené „Dědictví Svatojanské“, neboť jeho členové kněží
slouži každého roku za zemřelé spoluúdy mše svaté a také
u hrobu Světcova se slouží zádušní mše svatá za zakladatele

„Dědictví“.

Diplom Sodalitatís (Bratrstva) Svatého Jana Nepomuckého, zříze
ného v Římě 1757 za papeže Klementa XII. Z roku 1885. (Karel
Procházka.)

Členský obrázek Arcíbratrstva Svatojanského při metropolitním
chrámu Svatovítském na Hradčanech. Z roku 1760.(Karel Procházka.)

Úmrtní listy 1 roků 174.1& 174.2„ex Numero trecentorum Domi
norum Confoederatorum sub Patrocinio fidel. Vír-g.Dei Gen. Mariae
ad amplíandum hon. s. Joannis Nepomuceni. (Karel Procházka.)

Členský lístek „Svatojanského bratrstva“ ve Šťávnicis rytinkou
El. Schaffhausena v Tmavě. Z XVIII. století. (Karel Procházka.)

Členský listek „Svatojanského bratrstva“ v Hermannstadtě u Fran
tíškánů. Z XVIII. věku. (Karel Procházka.)
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Dr. JAN NEPOMUK SEDLÁK:

DĚDICTVÍ SVATĚHO JANA NEPOMUCKĚHO.

Při letošních oslavách 200. výročí kanonisace velikého
našeho patrona Jana z Nepomuku sluší zajisté vzpomenouti
i pražského „Dědictví Svatojanského“. V nynější záplavě tisko
vin nedovedeme si již dobře představiti ubohý stav našeho pí
semnictví na sklonku stoleti XVII., v století XVIII. a v první
polovici věku XIX. Jak trudně to vypadalos českou knihou ná
boženskou, vidno ze slov pražské měšťanky a pekařky Marie
Šteyerové, která 1669 položila se svým synem, jesuitou Steye
rem základ k první a nejstarší naší matici, k „Dědictví Svato
václavskémuic, složením obnosu 1500 zlatých rýnských, aby
z úroků této jistiny vydávány byly nábožné knihy katolické.
Přála si, „aby chudí lidé po městech a městečkách, ano i ti
sedláčkové ve vsích dostali někdy některé knížky, v kterých
by mohli něco pobožného čítati, dobrým věcem se učiti a ke
všemu dobrému se vzbuzovati a tak všem chudým Čechům,
kteříž by rádi něco pobožného čítali, podle možnosti poslou
ženo bylo“. Dědictví pak zdárně působilo a do roku 1785 roz
šířilo statisíce českých knih. Zrušením řádu Jesuitského 1775
podlomena však byla činnost „Dědictvi“ a později zcela za
nikla. Ale nedostatek českých knih záhy se pociťovalk nemalé
žalosti buditelských vlastenců. V osudné době, kdy šlo takřka
o bytí českého národa, nebylo českých knih. A byl to opět je
suita P. Antonín Hanikýř, který v povážlivěoné doběčes
ké knihy se ujal. Těžce nesa zánik „Dědictví Svatováclavského“
věnoval 1851 jistinu 1000 zlatých stříbra k založení fondu pod
názvemDědictví Svatého Jana Nepomuckého. z jehož
úroků měly se vydávati užitečné knihy v jazyku českém pro



katolický lid. Jistinu tu zaslal Pražské konsistoři se žádostí, aby
věci té se ujala. Teprve dne 26. října 1855 schválila vláda
„základní pravidla Dědictvíc', jež vešlo v činnost až po smrti
Hanikýřově. Ujalt'se ho věhlasný muž, metropolitní kanovník
Václav Michael Pešina, první ředitela redaktor. Kdyždne
12. března 1855 schváleny byly pražskou arcibiskupskou kon
sistoří prvni stanovy „Dědictví“, staral se Pešina 0 jeho zakot
vení i tím způsobem, že jmenoval čelnými spoluzakladateli
přední české spisovatele, jako Jirsíka. Sušila, ale také neúnav—
ného šiřitele české knihy na Moravě, Šebestiána Kubínka.
Počet členstva obnášel roku 184.6 toliko 1.151, ale od 1847
rychle se množil, takže 1857 dostoupil již výše 16.492. Vedle
této agitační práce rozvinul Pešina i utěšenou činnost vyda
vatelskou, takže právem možno nazvati jej druhým zakladate
lem „Dědictví“. Papež Pius XI. schválil a odpustky obdařil
„Dědictvi“ již roku 1855.

Pešina řídil „Dědictví“ po 22 roky a po něm v úřadě ředitele
i redaktora následovali Innocenc Frencl [1858-1862] a Vin
cenc Bradáč [1862—-1874]. Roku 1874. oddělen byl úřad ře
ditele od funkce redaktorské, načež se v ředitelování vystřídali
Karel Schwarz [1874-1884], Klement Borový [1884-1895],
Jan Nepomuk Sedlák [1896—1908], Josef Tumpach [1909
1916]. Redakci vedli František Srdínko [1874—1906] a Ant.
Podlaha [1907—191 6]. Od roku 19 16 zastává oba úřady spo
lečně sám Antonín Podlaha.

Počet údů obnášel v roce 1860 celkem 21.118. v letech

pozdějších vzrůstal, takže vykazoval roku 1870 údů 24.792,
roku 1880 údů 26.4.19, roku 1890 údů 27.850 a 1906 již
29.965. Od 1854. do 1906 vydávána pro údy každého roku
pouze jedna kniha, od 1907 do 1920 pak několik neváza
ných knih rozmanitého obsahu. Za činnosti Ant. Podlahy
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Dědictví Svutojanského,1857.



vzrostl počet údů do roku 1920 na 59.575 a 1927 na 40.982.
Pro drahotní svízele poválečné bylo nutno zvýšiti r. 1920
členský vklad z dvaceti korun na Kč 4.5'—, roku 1922 na ko
run osmdesát, při čemž vklad pro rody školy a knihovny zvý
šen z původních Kč 4.0'— na 170'—. Mimo to je každý člen
při vyzvednutí podílu povinen zapraviti ročně obnos Kč 2“—
ve prospěch „Dědictví“ a knihkupci za vydání podilu 50 hal.
Pro nesmírné zdražení tisku vychází od 1921 jako podíl jen
jedna kniha, ale mimo to i několik jiných knih, jež údové
dostávají za cenu sníženou. Po převratu mělo „Dědictví“ své
ho jmění 400.000 korun, z nichž největší část uložena byla
v nevinkulovane' renty bývalého Rakouska, takže z nich ne
mělo důchodu a činnost se udržovala jen soukromou oběta
vostí, výtěžkem prodeje starších knih a ze vkladů údů nově
přistupujících. Přesto vše muselo by „Dědictví“ činnost svou
buď zcela zastaviti, nebo ji omeziti na míru nejmenší, kdyby
nebylo šlechetné obětavosti ředitele a redaktora světícího bis
kupa Antonína Podlahy, který ze svých příjmů věnoval
po mnoho let desetitisíce a udržel tak podíly na výši. Řídil se
při tom svým ideálem vydávali knih co nejvíce a s tolika ob
rázky, jak jen možno. D0 letošního roku vydalo „Dědictví“
dva miliony knih, neslo tedy símě Hanikýřem k oslavě 100.
výročí kanonisace Světcovy hojnou žeň, kterou při 200. výročí
přehlížíme radostně s přáním. aby jubileum rozhojnilo i řa
dy údů této vysloveně národní edice, která svými knihami
udržovala v lidu vědomí národní zvláště v krajinách poněm
čovaných.

Literaturu svatojanskou rozhojnilo„Dědictví“velmi
platně životopisem Světcovým v díle Hugona Karlíka „Životy
svatých a světic Božích“ [1845 — 1858], jiným životopisem
v druhém svazku díla Františka Ekerta „Církev vítězná“
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[1894], velkou monografií Klementa Borového „Svatý Jan
Nepomucký“ [1878], dvousvazkovým vědeckým spisem Fr.
Stejskala „Svatý Jan Nepomucký“ [1921 a 1922] a letos ju
bilejním spisem jesuity Jos. Rybáka „Svatý Jan Nepomucký“
[1929], cennou monografii biskupa Jana Nepomuka Sedláka
„Proč nedošlo již dříve k svatořečení Jana Nepom.“ [1929]

Cenné příspěvky k poznání kultu svatojanského přinášejí
také jiné edice „Dědictví“, zejména Pohanův „Životopis
Hanikýře“ [184o], Bradáčův „Kancionál“ [1864], Eker
tova dvoudílná „Posvátná místa Prahy“ [1885 a 1884.], Pod
lahova sedmisvazková „Posvátná místa království českého“
[1907— 1915], Skopcovo vydání „Vavákových Pamětí“ [1907
až 1918] & cenná Procházkova kniha „Lid český s hlediska
prostonárodně náboženského“ [1910]. Letos chystá „Dědictví“
vydati ještě jubilejní „Čítanku Svatojanskou“ péčí redakční
ho kruhu „Výboru Svatojanského“.

Kolekce knih vydaných nákladem „Dědictví Svatojanského“ v Pra
ze. (Světlcí biskup Dr. Jan Nepomuk Sedlák, Praha).

Rukopis článku: Dr. Jan Nepomuk Sedlák „Jubileum Svatojanské
&Dědictví Svatojanské“. Psáno v Praze 1929. (Výbor Svatojanský,
Praha).

Rytinka podobizny: Velebný Antonín Hanikýř,bývalýjesuita, zakla
datel ústavu „Dědictví Svatého Jana Nepomuckého“ z roku 1857.
(Václav Vítek, Král. Vinohrady.)

Reprodukce „Náhrobku kanovníka Václava Pešiny 1 Čechorodu“
v Košířích, Dílo sochaře Emanuela Maxe z roku 1862. (Album Sva
tojanské 1896.)

Pohanův spis „Život Antonína Haníkýřeí', vydaný v Praze 184.0.
(Vilém Bitnar, Praha.)



JINDŘICH ŠÁMAL:

NEPOMUCENA v PEROKRESBÁCH HRABĚTE ŠPORKA.

Přípsríno ThDru Otakara Ševci.

Hrabě Jan Bu (1olf Špork (1694—1759). kanovníkSva
tovítské kapituly a světící biskup v Praze, úspěšně vyjedná
vajíci v Římě o svatořečeníJana Nepomuckého a samotnému
aktu svatořečení v Římě dne 19. března 1729 i sám přítomný,
věnoval tomuto světci mnohou stránku cenných svých tušo—
vých perokreseb, provedených na psacím jemném papíře fo
liového formátu.

Sedm svazků těchto perokreseb z let 171 7-—1741 nalézá se
ve Strahovské knihovně. V nepřesném Dlabačově výpočtu
těchto perokreseb (na nepřesnost upozornil Podlaha, který
také napsal studii o perokresbách Šporkových) najdeme zmí
něné listy věnované svatému Janu po prvé vyjmenovány.

Již 2 doby před svatořečením mučedníkovým z roku 1725,
jak uvádí Dlabač, najdeme ve Šporkových perokresbách na
zadní straně titulního listu prvého svazku kresbu Jana Nepo
muckého, která samotným Šporkem takto datována: „Bud.
Comes de Sporck Can. S. M. E. ad S. Vitum Pragae cal. del
et invenit 1725 die 2. Iunijni f.“.

Na listě 121. druhé knihy „Dilineationum Sporkianarum“
je poprsí Janovo. Světec oděn v rochetu a kanovnický pláštík,
drží v rukou kruciíix. Na hlavě má biret. Ve svatozáři za hla

vou 5 hvězd. Podepsána: Jo: Bud: C. de Sporck cal. del 10.
Nov. 174.1f. Jiné poprsí Světce je v téže knize ještě na listu 181.

V třetím svazku na 2. listě je okopírován obraz Světce i s
rámem. V obdélníkovém bohatém rámci je poprsí Světcovo
v oválovém orámování s nápisem kolem: 5. IOANNES NE
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EPOMVCENVS MARTYR. METROP. EC. PRAG. Světec v

'biskupské kápi a biretu drží v levé ruce krucifix a palmu.
Podepsána: Jo: Rudolfs: co. de Sporck Cal: de anno 1752 d.
95. Augusti.

Na listě 57. třetího svazku nakreslen málo známý reliquiář,
'mající podobu rovnoramenného kříže. s jazykem Světcovým.
Rámec schránky tvoří čtyři voluty, dvě a dvě proti sobě po
stavené. Nad každou volutou mušle. Mezi mušlemi paprsky.
Nad hoření mušlí jedna hvězda. U postranních mušlí po dvou
hvězdách. Na dolní mušli závěs.

Ve svazku čtvrtém jest okresleno několik svatojanských
medajli. Na listě 88. je avers a revers medajle, jejíž líc (avers)

"zobrazuje poprsí Světcovo v pláštíčku, s biretem na hlavě. Na
okraji nápis s chronogramem IOANNES CANON I C V SPRA
GENS IS MARTYR IO DIVVS- Pod poprsím jiný nápis: PA
TRONVS FAMA PERICLITANTIVM. Na spodní straně
»(revers) mince papežský znak. Kolem nápis: Divus ab hac
'stella martyr nova stella coruscat. Nápis pod erbem poukazuje
na zapsání světcovo do alba světců: ACLEMENTE XI. ALBO
DIVORVM INSCRIPTVS.

Jiná medaile ražená z pontifikátu Benedikta XIII. okreslena
na listě 151. uprostřed v prvé řadě. Pod medaili připsáno:
'S. 10. NEPO. MDCCXXIX. Svatý Jan zobrazen, jak nad Ří
mem vznáší se v oblacích. V pravici drží mučednickou palmu.
Nad Světcem vznáší se anděl držící nad jeho hlavou korunu..
Na medajli kolem okraje nápis: APOTHEOSIS IN LATE
BANO.

Na listě 167. vedle kříže avers a revers pamětní mince,
Na aversu zobrazen Světec vznášející se v oblacích nad Kar
lovým mostem, kolem okraje nápis: Silentem loquunt stellae
".in astris.

164



„;;-.“.,u-„gplw ,...-(HB;
„ v; „* .“ y- , v _ 4_.'4.+<_—$$$—„ „. v_ ' ;v '. * _A

)

m 10 .a: mar 7.:103 cmvcmro . xuzxrgragžeů ::er zárxu:. mamy; ažammra
313110! aw.:“13thde !Ex'ARDl/Ž'E.01m&lux“ Bgyazpj'rroXZme rzi/.

i*;\"?R—??

Svatý Jan adorujc Pannu Marii s Ježíškem.
Kopie římského obratu v Lateráně.

Tušová kresba Jana Rudolfa Šporka 1756.
Majitel: Strahovské knihovna.



List 191 je podepsán: NUMVS SALISBVRGEN. Medaglia
rdistributa in occasione della canonizazione Fatta da N: N:

PAPA/BENEDETTO XIII. del Santo Giovanni Nepomuceno
Martire. Nell' anno 1729. V dolní řadě uprostřed medaile
typu na listě 151.

Nejvíce vyobrazení Světcových obsahuje kniha pátá. Na
listě 5. s francouzským podpisem: Portrait du glorieux Mar
“tyr S. Jean Nepomucene Chanoine Prétre de l'Eglise metro—
politaine de Prague, a prosbou Ora pro nobis S. Jeann. Nep.
Prot. Mar. poprsí Světcovo, který drží krucifix a kolem hlavy
má 5 hvězd. Dole podepsáno: Jo-Rudolphus C. de Sporck Ep.
Adrat, calamo delin. die 29. Novembr. A. D. 1756 f.

Na listě 77. kopie obrazu Svatého Jana v kostele Svatojan
'ském v Lateraně s italským podpisem: Quadro di S. Giovan
ni Nepomuceno Martire, esposto nel altare di S. Giovan.
Laterano fabricato e dipinto per ordine DI N. S. PAPA BE
NEDETTO XIII. PER DIV. al Santo. Svatý Jan adoruje P.
Marii držící Ježíška. Za Světcem výhled na most. V pravém
rohu andílek drží prst na ústech a levicí podává světci palmu.

List go. podepsán: Ex Cera Composita EFFIGIES S. 10.
NEP. M. Světec klečí před klekátkem, na kterém položena
kniha. V ruce drží kříž a palmu.

Dřevěnou sochu z Chebu okreslil Špork na listě 164.. Svě
tec drží v pravici kříž, v levici palmu mučednickou. Pode
psán: SCULTURA IN LEGNO DI COL NAT. LAVO. IN
EGRA. Obraz Svatého Jana, držícího kříž a vznášejícího se v

oblacích, také z Chebu. okreslen na listě 166. s podpisem:
LAVORO D. INTAGLIO IN LIGNO DI COLORE VAIATO

A EGRA. Datování německé: Nachgezeichnet von Gr. Joh.
.Rud. von Sporck 1757, den 19. Julius.

Na listě 227. s podpisem MEDAILE CODRE di STAGNO
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v prvé řadě poslední medajle zobrazuje poprsí Světcovo na
okraji s nápisem: Flohoribus Sancti Patroni Sui Joannis Ne
pomuceni.

Reliquiář monstrancovitého tvaru pokladu svatovítského
s jazykem světce na listě 259. s podpisem: Ostensario osia Re
liquiario de S. Lingua di S. Giov. Nep: Martire. Datován:
Jo. Rud. C. de Sporck, cal. del 1758, die 29. Martii f.

Na listě 24.0. v oválovém rámci poprsí Jana Nepomuckého,
nad jehož hlavou čtyři hvězdy. Pátá zakryta andělem stojícím
vpravo za Světcem, který podává Světci palmu a napomíná
k mlčení. Podepsán : S.10. NE: M. DELS. Zoboli P. IN ROMA.

Křišťálový Oltářík se Svatým Janem z majetku superiora
T. J. na Svaté Hoře okreslen na listě 265. Podepsán: Ex
Christallis labor. S. loan Nep. M. A. P. Superiore S. Montis,
tunc R. P. Procopio Przihoda S. J, existente tempore Coro
nationis. Datován: Jo. Rud. Co. Spork. del cal. 1758. die 10.
Junii.

Kopie obrazu Ignáce Sterna (list 275), na němž Svatý Jan
klečí v oblacích nesených anděly,podepsán: S. Giovanni Ne
pom. martire del S. Ignatio Stern. Regalato al E. S. IL Card.
Cienfuegos at d. Can. dect MO. Datován: Jo. Rud. Com. de
Sporck. cal. de 1758. die 21. April f.

Na listě 290. ze dne 50. května 1758 v kartuši Jan Nepo
mucký, jemuž anděl podává palmu a napomíná k mlčenli
vosti. Nad hlavou Světcovou 5 hvězd. Dole znak biskupský.
Podepsán: A SOC: JESV ANNO D. 1755 d. 24.. Sen.

Konečně ve svazku šestém z roku 1740 jest na listě 7.
okreslen oltář Svatého Josefa, v jehož mense leží Světec drží
cí v levici kříž.
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VÁCLAV HRUDKA:

PORTÁLY A PRÚČELÍ v PRAZE.

Svatojánská skulptura a malířství neomezily se jen na chrá
my, na mosty a křižovatky cest, ale ozdobily v hojné míře
i pražské paláce a domy. Z nejstarších zachovaných staveb je
jistě dům U S v a t é h 0 J a n a v Nerudově ulici (číslo 2 15), pa—
třící ostatně k nejkrásnějším domům malostranským. Nestejné
rozdělení okenních os svědčí o starém půdorysu domu. De
korace domu je velmi jemná a vkusná, je pro Prahu zvlášt
ností, neboť domů s hrubou nahazovanou omítkou není
mnoho v pražských ulicích. Těší to svatojanské ctitele, že
právě znejkrásnějších pražských domů sluje „U Svatého Jana“,
u toho světce,jenž je vumění tak vynikajícím představitelem
barokové doby.Na mohutném klenáku nad průjezdem vidíme
krásný relief klečícího Světce s pěti hvězdami kol hlavy _vo
blacích. Světec polou stojí a polou klečí; výrazný barokní
postoj, dosti obtížný pro umělce, jejž však barok virtuosně
prováděl. V nynější podobě byl dům přestavěn někdy v roce
1700.

O málo let mladší je dům V zlaté studni v Karlověu
lici (175) na Starém Městě Pražském. Je to jeden z nejzvlášt
nějších domů v celé Praze, s přepychovou, až fantastickou o
zdobou reliefů na úzké fasádě, šťastně umístěný na ústí dvou
ulic, Seminářské a Karlovy, jenž překrásně musil působit v bý
valém svém okolí, dokud ještě nebyly zbourány nižší domy
na protější straně a ulice byla užší. Nyní ztratil bohužel bý
valou svou dominantu. Tento dům býval ve středověku na
zýván „U půl zlatého kola“, v baroku „U červené sesle“ a nyní
je běžný název „V zlaté studni“. Úzká fasáda tak dobře vy
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stupujici zrakům těch, kdož přicházejí od Karlova mostu, po
kryta jest po celé výši reliéfy světců založenými už ve zdivu.
Nahoře v jeskyni odpočívá Rosalie, v třetím patře Ignác aFran
tišek, v druhém poschodí Václav a Jan Nepomucký a v prv
nim nejníže svatí patronové proti moru Šebestián a Rochus.
Na ploše mezi okny 1. a 2. poschodí zříme zlacený relief
Panny Marie Staroboleslavské velmi případně umístěný vzhle
dem k sochám světců Václava i Jana. Tam prý nalezeno da
tum 1 7 o 1, ačkoli sochy Rocha a Šebestiána byly hojné po
době moru v roce 1715. Dům má své dějiny, tam prý za Ru
dolfa II. bydlil papežský legát Spinelli.

Právě letos zbytečně zbořený rázovitý měšťanskýdům V nebi,
tvořící roh Skořepky aPerštýna (555) na Starém Městě Praž
ském, byl ozdoben roku 1727 známým svatojanským skupe
ním. Honosil se jednoduchou barokovou fasádou, oživenou
segmentovými štíty. Je znám podivným jménem „V nebi“ &
jméno vysvětlováno, že v něm bydlívaly dvě sestry, které ve
snách prý se vídaly v nebi.Toto malé náměstíčko s domy „U
Šedivých“, „U Sladkých“ a „Vejvodova domu“ patří k nejrá
zovitějším koutům Starého Města. Na nároží domu „V nebi“
v prvním poschodí stálo překrásné domovní znamenízzba—
rokového ombrela splývaly záclony, které dva andílkové roz
hrnovali a mezi nimi socha světce Jana na kouli. Provedení

velmi pěkné a efektní. Fasáda domu, zvláště do Skořepky,
hladká, téměř bez výzdoby. Relief dosti velký byl skutečně
nevšední ozdobou celého Perštýna. Provedení umělecké vel
mi zdařilé.

Vysoký štítový dům v barokové úpravě, zvaný „U zele—
n é h o r a k a“, poutajíci pozornost v Nerudově ulici (255). o—
zdoben je v štukovém ornamentu malbou Svatého J a n a N e
p o m u c k é h o, klečícího před staroboleslavským Mariánským
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Průčelí domu „V zlaté studní“ v Karlově ulicí.

Štukový relief z doby kol 1715. *"
Fotografie Reachov..



obrazem. Nápis dí: Isto anno canonizatus est divus Joannes
Nepomucenus, tohoto roku světcem prohlášen Jan Nepo
mucký : MDCCVVVVVIIII= 1729. I tento dům ukazuje
renesanční původ na starším podkladě a baroko jej ozdobilo.
Pověst dí, že zde Jan Nepomucký bydlel jako student Karlovy
university.

Na Menším Městě Pražském stojí na Újezdě (4.09) dům U
Černohors kých, na jehož postranním průčelí v uličce
stoupající k Nebozízku v přízemí ve velikém výklenku stojí
socha Svatého Jana s deskou v pravici, na niž vyobrazena sta
roboleslavské Panna Maria s Děťátkem asvětec v levici drží

biret. Dílo vážné, provedené dle starých barokních vzorů.
Ještětřetídůmsvatojanský,U tří červených jelínků,

má Nerudova ulice (206), stojící na její severní straně. Je to
zajímavý případ vzniku barokového celku domovního ze dvou
středověkých parcel, při čemž ponechány dva domovní štíty.
Západní větší část slula „U tří červených jelinků“ a východní
„U zlaté kotvy“. Na domech zřetelně pozorujete renesanční
původní tvar ze 16. století po požáru Malé Strany 154.1, ba
roko pak ozdobilo štity a stěny pokrylo štukovou ozdobou.
Z klasicismu z konce 18. věku pocházejí dveřní ornamenty.
Baroko současně vrchol štítu „U tří červených jelínků“ ko
runovalo sochou Jana Nepomuckého v poloviční postavě.

Na Starém Městě Pražském v Týnském dvoře (64.2) stojí
dům v první polovici XVIII. věku přestavěný vpěkné baroko
a nazvaný U č e rn é h o m e d v ě d a podle domovního zna
mení, stojícího v nároží. Ve výklenku v prvním patře vítá
nás kolorovaná socha Svatého Jana Nepomuckého, držícího
v levici kříž a v pravici palmu.

Dobově blízký je na Starém Městě Pražském v Králodvor
ské ulici (665) stojící barokovýdům U modrého klíče,
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jehož průčelí zdobí volně stojící socha Světcova. slabší práce
umělecké.

Na náměstí ostrova Kampy stojí dům U S v at é h 0 J a n a
(51 1), ozdobený ve výklenku prvniho poschodí soškou Sva
tého Jana Nepomuckého. Světec s biretem na hlavě drži obě
ruce přimknuté na prsou a v nich kříž bez Krista. Je to pro
sté dílko plastické, sloužící za domovní znamení.

V jihozápadním rohu Karlova náměstí 11F a u s to va do
m u poutá pozornost nádherný barokový portál, jenž pochází
asi z doby kolem 1760, a vysokou opěrní zdí i krásnou pro
lamovanou balustrádou souvisí až s malebným chrámem Sva
tého Jana na Skalce. Tvoří tak snad nejkrásnější architekto
nickou skupinu na Novém Městě. Portálem je možný přímý
příchod do kostela. Portál je bohatá baroková práce sširokým
hlavním vchodem &dvěma postranními brankami pro pěší.
Hlavní brána je zdůrazněna po stranách skupinami dvou
hladkých sloupů, které nesou plastické kladi spojené sraže
ným segmentem. Mezi timto segmentem a vlastní branouje
dosti místa pro velkou kartuš s reliefem Světcovým, vševroz
vinutých rokokových liniích. Světec stojí u stolku s biretem
a knihou, v pravici drží kříž a levici klade na prsa. Dveře
vchodů jsou krásně obnovený.

Řada fotografií portálů a průčelí barokových domů pražských, o
zdobených sochami a malbami Svatého Jana Nepomuckého. (Karel
Procházka, Žižkov).



DR.VINCENC OEHM:

ČESKÁ HOMILETIKA KANONISAČNÍ.

Jsou to otištěná kázání. která vletech 1729 a 1750 o
svědčení kazatelé promlouvali při rozličných kanonisačních
slavnostech Svatojanských v pražských chrámech nebo na
venkově. & k zachování myšlenek v nich obsažených dali je
tiskem rozmnožovati. Že se výtisky hojně prodávaly, vysvítá
i z toho, že se zachovaly nejen ve farních knihovnách, ale
také v památkách rodinných. Jsou to řeči latinské. německé
a české, z nichž nás především zajímají plody české homile
tiky doby svatořečení Jana z Nepomuku.

V roce kanonisace, pronešené v Římě v den 19. března
1729. konaly se v Čechách a na Moravě slavnosti především
v klášteře na Zelené Hoře ve Žďáru, kde v dubnu pod pro
tektorátem opata VáclavaVejmluvy kázal nejmenovaný český
Premonstrát ze Želivana thema: Duchovní hádka
mezi vejmluvnosti a mlčelivosti od divotvorného a neporuše
ného jazyka pocházející. Řeč vyšla tiskem na šesti listech
v pražské impressi Františka Rosenmiíllera 1729 a byla vě
nována opatu Vejmluvovi.

V květnu konaly se oslavy Svatojánské „Na Skalce“ na No
vém Městě Pražském, kde řečnili Bartys, Blovský, Ritter a
Schónpflug. Matěj B a r tys, Císterciák z Velehradu a profesor
„Koleje Svatého Vojtěcha“ v Praze, mluvil na thema: Růže
nad potoky vod vsazená, bílá a červená. Svatý Jan Nepo—
mucký pod způsobou kříže. Vytištěna byla na dvanácti listech
u Adama Hógra v Praze. Děkan v Českém Dubu Václav Ignác
B 10v s k ý, čestný kanovník Litoměřický, mluvil česky na la
tinské thema V i gi li ae Jo a n n e a e, festum ejusdem maxi
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Štukový relíqf domu „V zlaté studní“.
Detail průčelí z roku 1715.

Fotografie Štencova.



mum, quatuor divi Joannis Nepomucen floridissimae virto—
tum aetates. Řeč jeho vyšla na jedenácti listech v universitní
tiskárně dědiců Labounských v Praze. Doktor práv a kanov
ník StaroboleslavskýJan Ritte r zvolil si námět Růže zlatá
od Jeho Svatosti papežské léta Páně 1729 posvěcená a k ob
čerstvení veškerého křesťanstva představená. Na devíti listech
ji vytiskl Adam Hóger v Praze. Pražský farář u Svatého Jin
dřicha Josef Benedykt Sch 611p flug z Bambsenbergu, ka
novník Staroboleslavský, promluvil na motiv G r 11n t o v n í
kámen královského Karlovského Nového Města Pražského

za času Karla IV. založený, Svatý Jan Nepomucký. Také toto
kázání vytiskla arcibiskupská knihtiskárna Adama Hógra
v Praze.

V metropolitním chrámu Svatovítském konaly se 1729
hlavní oslavy svatořečení, při nichž po česku kázali Chře
pický, Holan a Libertin. Tehdejší metropolitní kanovník
Zděnek Jiří Chřepický z Modliškov a kázal na thema
Ctn o s tí a svat o s ti prvomučedníka Svatého Štěpána doko
nalý následovník,a jehož cti a slávy oučastný anděl plný mi
losti a síly, prvomučedník velkomocné svátosti svatého po
kání Svatý Jan Nepomucký. Řeč vytiskl na osmi listech Vác
lav Heim v Praze. Svatovítský kanovník Matěj Holan vy
bral si ke kázánínámětZnamení na pravé ruce, zna
mení k dobrému, když v svým svatým živobytí Bohu a lidem
velmi příjemný, pro tajnost svaté zpovědi mučednickou ko
runu dosáhl: Svatý Jan Nepomucký. Václav Heim ji v Praze
vytiskl na sedmi listech. Kanovník a německý kazatel u Sva
tého Víta Jiří Jan Li berti n mluvil na motiv Jan celého
světa, nejen samého Nepomuka ochranou svou a milostma
ke všem patřící. svým opatrováním na všechna místa dosa
hující, starostí a péči Boha Všemohoucího oslavený, vyrčením
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nejsvětějšího Otce Benedikta XIII. svatý. Na pěti listech vy
tiskl kázání Karel Jan Hraba v Praze.

Slavnosti kanonisační ovšem pokračovaly i v roce 1750,
kdy se veškerá oslava soustřeďovala v kapli Svatojánské „Na
Skalce“ na Novém Městě Pražském. Kázali tam po celý oktáv
od 14.. do 25. května Lymek, Malec, Auspitzer, Páter Nor
bert, Pelišot a nejmenovaný kněz. Pražský farář u Svatého
Vojtěcha Matěj L ym ek mluvil na thema V ti s icich le
tech dvojí sláva česká, jedna světská na Vyšehradě, druhá
duchovní na Pražském Hradě. Světská patřící Přemyslovi,
knížeti Českému, duchovní Janovi Nepomuckému, rytíři ne
beskému. V tiskárně universitní Labounských dědiců vydala
sedm listů. N ej me n o v &ný kněz církevní promluvil na
thema K a za t el p r or o ck ý v skutku i řeči,od narození až
do smrti pro jedinké a to svaté zamlčení v Moldavě utopený.
avšak po smrti zázračnou výřečností svým neporušeným ja
zykem mluvící, Svatý Jan Nepomucký. Deset listů tisku ob
sáhlá tato řeč, již připisuje Jungmann Janu Krasl ov i. Fa
rář u Svatého Petra Jan Alexander M al ec, křižovník s čer

venou hvězdou, mluvil na thema P 0 div n é p oz dv iž e ní
po stupních mnohých ctností a divných zázraků ksvatořečení
a mezi svaté vyhlášení Svatého Jana Nepomuckého. Akade
mický impressor Norbert Fitzký vytiskl řečna čtyrech listech.
Řeholní kanovník Lateránský na Karlově v Novém Městě
Pražském, Patritius A u spi t z e r, zvolil si námět Hortus
conclusus,Zahrada skrze mlčenlivost zavřená,Svatý
Jan Nepomucký. Vytiskl na šesti listech Karel Jeřábek v Praze.
Karmelitán u Svatého Havla, N o rb e r t a Sa n t a Ludmila,
zpracoval pro „Bratrstvo Svatojánské“ motiv Nepomucký
zlatý a g nu s k o k horlivému srdci .přivěšené. jež vydalo
osm listů tisku 11Dědiců Labounských. Člen řádu Menších
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bratří u Svatého Jakuba v Praze, Michael P elišo t, mluvil
na thema H v č 2d a r a n n í, denní, večerní divotvorce čes

kého, kan0vníka Pražského, mučedníka Božího. Jana Nepo
muckého, a jeho řeč vyšla na osmi listech u typografa

Jana Emlera v Praze. To jsou všecka důležitější &význam
nější Pragensia homiletická v době kanonisace Jana

Nepomuckého v Praze mluvená, nebo aspoň tištěná.
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PRAGENSIÍ
SHROMÁŽDĚNÝCH NA „VÝSTAVCE“ v ROCE 1929.

Sestavilí:

KAREL PROCHÁZKA,

VILÉM BITNAR.



Akademie křesťanská v Praze.

Filigránový obraz sdvěmaminiaturkami na pergamenu.
Fotografie svatojanského oltáře pro Plzeň od prof. Kast

nera.

Alšova' Svobodová Maryna v Praze.

Soška sv. Jana N. ze dřeva z pozůstalosti Mik. Aleše.

Alžbětínky v Praze na Slupi.

Dřevěná polychromovaná soška sv. Jana N. triumfující
ho na oblacích. Na barokovém podstavečku tři minia
turky: sv. J. zpovídá královnu, sv. J. před králem Vác
lavem, svržení Jeho s mostu. (XVIII. stol.)

Menší zlacená ze dřeva soška sv. Jana N. pod sklem.
Dva relikviářky svatojánské.
Sv. Jan mrtvý z vosku, v rouše kněžském.
Svatojanský kalendář z r. 1756.
Sv. Jan N. olejomalba.
Menší olejomalba sv. J. s filigránovým okrajem.
Promočni svatojanská rytina.
Dvě cínové kropěnky svatojánské.
Sv. Jan N. putuje do St. Boleslavě,olejomalba na plechu

Alžbětinky, Sestra Juliana, Praha.

Dřevěná soška Sv. Jana.
Medailonek Sv. Jana.
Relikviář pseudogotický s ostatky Sv. Jana. Zdobený

polodrahokamy.
Soška Sv. Jana z pálené sádry.
Dřevěná soška Sv. Jana.
Menší dřevěná soška Světcova.
Zlacená soška dřevěná Sv. Jana.
Větší socha Sv. Jana ze dřeva. Při podstavci andělíček

XVIII. stol.
Polychromovaná soška Sv. Jana.
Relikviáře čtyři v benátském zasklení.
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Andria'lova' Marie v Praze.

Svatý Jan z vosku v rakvi.
Soška Sv. Jana ve skřince.

Baruch Josef, malíř v Praze. Emauzy.
Návrh na „Diplom Výboru Svatojanského“ vPraze 1929.

Benediktinské opatství v Praze. Emauzy.
Kalich zdobený tepanými medailony svatých a zdobený

zelenými kameny. Na jednom medailonu sv. Jan N.
Věnovaný 1928 Dru Janu Kamarytovi.

Fotografie moderního obrazu Svatého Jana.

Bitnar Vilém, spisovatel v Praze V.
Kolekce literatury svatojanské.

Boháč Jan, prof. v Praze II.,
Olejomalba: sv. Jan, v rohu dole andělíček, držící prst

na rtech. Mistr neznámý (snad Raab).
Soška sv. Jana v barokovém orámování.
.Jiná menší lidová soška ze dřeva.
Oleiomalba na skle: sv. Jan putuje do St. Boleslavě.
Braunerova' Zdeňka v Praze III.

Růženec korálový — dar Jul. Zeyera s křížem filigráno
vým a miniaturkou sv. Jana N.

Miniaturka sv. Jana N. na skle.
Medailonek skleněný s miniaturkou sv. Jana N.
Dva lidové obrazy sv. Jana N. na skle.
Kropenka, slovenská majolika se Sv. Janem.
Krump10vaná klášterní práce s obrazem Sv. Jana.
Kázání Svatého Jana. Tisk z roku 1720.
Hrob Sv. Jana od Svatého Víta. rytinka od Balzera.
'Dvě lidové písničky svatojanské.

.Brejla Jan, arc. vikar. sekretář a farář v Praze.
iPiseň: V Auzkostech svých země Cžeská Sepatými ru

kami — V Praze 2 r. 1770 11Jana Josefa Klausera,
král. dvor. Impressora.
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Portál chrámu Svatého Jindřicha.

Příklad volného přičlenění sochy Svatého Jana k staré budově
kostelní v roce 1827.



Dominikánský klášter v Praze.

Kalich stříbrný zlacený, smedailony svatých, orámovaný
čes. granáty. Mezi nimi i emailovaný sv. Jan N. Ná
pis: „Mementote fratres Theophili. MDCCCLXXII.
(Fotografie) Proprium Sanctorum dominikánské 5of
ficiem svatojanským. Vetero Pragae 1755.

Fišer Josef, Smíchov.
Královna Žofie zpovídá se Janu Nepomuckému. Obraz

neznámého mistra XVIII. věku.

Francl Gustav, Cyr. Meth. knihkup. v Praze.
Jubil. obrázky svatojánské k prvnímu sv. přijímání od

malíře Doubka.

. Františkánský klášter v Praze II.

Velké mosazné pečetidlo provincie mor. se sv. Janem.
XVIII. stol.

Menší okrouhlé pečetidlo mosazné se sv. Janem Nepom.
XVIII. stol.

Železné malé pečetidlo s poprsím sv. Jana N. XVIII. stol.
V klášteře i dva mešní kalichy s tepaným sv. Janem
N. v medailonu.

Frind Václav, biskup, Praha IV.
Monografie německá o Sv. Janu Nepomuckém, 1929.

Geishqferovu'Marie, Praha XII.
Lidová malba sv. Jana N. na skle.

U Sv. Haštala farní úřad v Praze I.
V rakvi skleněné voskový Sv. Jan z XVIII. stol.

Hilgertová Anna, v Praze.
Tepaná baroková kropěnka kovová.

HošekFrant. v Praze II.

Poprsí sv. Jana N. na plechu, olejomalba.
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Hruška Otokar, kons. rada a duch. správce v Bohnicích.

Obraz sv. Jana Nep. v oválovém rámci malíře Jana Lud
vika Klemense. Nar. g./7. 1822.

Chude'služky Ježíše Krista v Praze II.

Vosková soška sv. Jana N.. ustrojená, pod sklem. Circa
1850.

Chude'služky Ježíše Krista v Praze III.

Olejomalba: Sv. Jan N. před králem Václavem.
Dvě modlitební knihy.

Jelínek Sláva V. v Praze.

Dřevěná polychromovaná socha sv. Jana 7.kláštera Bl.
Anežky z XVIII. stol.

Jesuitů residence u Sv. Ignáce v Praze.
Busta sv. Jana N. ze sakristie. XIII. stol.
Drobná baroková soška sv. Jana Nep.

Na Karlově, kostel v Praze II.
Kostelní korouhev se sv. Janem N. 2 r. 1860.
Kaplička žaláře sv. Jana Nep. z oltáře na Karlově.

Karmelítky na Hradčanech.

Devět medailonků svatojan. ve filigránovém rámečku.
Alabastrová soška sv. Jana N. klečlciho na oblacích.
Svatý Jan N. 1 vosku v rakvi.
Olejomalba sv. Jana N. na plechu.
Drobné závěsky svatojanšké.

Klener Fr. v Praze III.

Soška sv. Jana N. ze dřeva, zlacená, pod sklem.

Kubec Ant. v Praze.

Eglomisovaný obraz sv. Jana N. 1 XVIII. stol. (Pendant
k němu sv. Václav.)
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Kutinova' Marie v-Žižkově.

Na plechu obrázek sv. Jana N.
Slavná stoletá památka. . . . blah. Jana V. Od Václava

Fr. Neumanna. V Praze 1829.

Lorenc Vavřinec na Žižkově.

Mosazný reliefek Svatojanský v paprscích.

Lustig Rudoěf na Kr. Vinohradech.

V komnatě Sv. Jan a král Václav. .Circa 184.0.
Na plechu Sv. Jan. Lidová práce.

Major Pantaleon, malíř v Praze III.
Lenzův obraz sv. Jana N. Škola beuronská.

Maltánský řád v Praze lII..

Pohár s víčkem se zlatým obrázkem sv. Jana N. v nebe
sích. Dole vzývá jej prelát.-Z r. 174.4..

Mariánský .ústav v Praze II.

Závěsek svatojanský ve formě jazyka.

- Mařánkova' Teresie, Praha na Slupi.

Dřevěná soška Sv. Jana podsklem.
Fotografie zlatého kočáru, v němž jezdíval pražský ar

cibiskup o Sv. Janu do chrámu.

Milost-dně sestry sv. K. B. na Smíchově.

Sv. Jan N. 2 vosku obklopený filigránovou praci a ostat
ky v bohatém řezaném rámci.

Socha sv. Jana N. ze dřeva.
Dva obrazky svatojánské na pergamenu s filigránovým

okrajem.
Větší olejomalba sv. Jana N;
Hrob -sv. Jana N. ze dřeva.
Zlacená soška sv. Jana NJ pod sklem.
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Milosrdne' sestry sv. K. B. Praha, pod Petřínem.
Velký obraz sv. Jana N. Olejomalba (XVIII. stol.).
Malý obraz, poprsí sv. Jana N. Olejomalba.
Socha sv. Jana N. ze dřeva.
Písnička k sv. Janu N. při pobožnosti na Karl. mostu

z r. 1862.
B'óhmens heilige Landespatrone; Prag 1851. S ryt. sv.

patronů dle Salomona, ryl Ed. Rudl.

Milosrdne' sestry sv. K. B. u sv. Nothburgy v Praze III.
Velký jantarový růženec se zlacenou medaili sv. Jana

v bohatém rámci filigránovém.
Kovová soška sv. Jana v empírové kapličce, v jejíž stříšce

je zvonek.
Obraz sv. Jana N., poprsí, olejomalba.

Milosrdne' sestry sv. Karla B. v Praze v Karlíně.
Kovová soška sv. Jana N.

Sv. Jan N. na kamenném mostě pražském. Lidová ole
jomalba.

Minoritů klášter u sv. Jakuba v Praze.

Tepaný kalich se sv. Václavem a sv. Janem Nep. (Foto.)

OehmVincencDr.,prof., administrátor na Skalce vPraze.
Platzerova socha sv. Jana N. Obrazy.'kropěnka. reli

kviáře, homiletické kázání, literatura.
Oratorium Jana Felicelly, „La Sagra Giovanneide Ne

pomucena“, pražský tisk 1729.

Pacovská Hana na Smíchově.

Stříbrná soška sv. JanaN. z r. 1829 v empiru.

Pacovský Emil na Smíchově.
Mikuláš Aleš, reprodukce kreseb: V Praze 0 Sv. Janě.
Dvě kresby SvatéhoJana, _navignety pro tiskopisy „Vý

boru Svatojanského“ v Praze 1928 a 1929.
Návrh na „Diplom VýboruSvatojanského“ vPraze 1929.

187



Pavelka Josef, profesor na Vyšehradě.
Obrazy: Gareís: Svatojánská slavnost (ohňostroj), dá

le na Karlovělmostě _—a Slavnost svatojanská na
Vltavě. Sošky biskittové a z porculánu (Praha, Slav
kov, Dalvice) Sv. Jana Nep. ——Sv. Jan na gobelinku.
Dřevěné sochy svatojanské. '

Pěkný Josef na Vinohradech.
Kapsule s ostatky Svatého Jana.

Pešina Josef v Praze-Nuslích.
Rauchmiíllerův původni model k Brokoffově soše sv. Ja

na Nep.

Podlaha Ant. Dr., světici biskup v Praze IV.
Voskový relief sv. Jana N.. poprsí, obklopený dracouno

vými ozdůbkami s ostatky, v černém rámci.
Relief ze slonové kOsti řezaný, sv. Jan N. v celé postavě.

v barokovém řezaném rámci stojacim.
Král a sv. Jan N., relief ze dřeva XVIII. stol.
Zpověď královny a sv. Jan. N., řezaný relief, XVIII. stol.
Kolekce hudby 18. století z kapitulního archivu hudeb

ního.
Poláčková Františka v Praze.

Svatojánská kropěnka.
Postřihač Ant. Mons . ord. komisař Alžbětinek v Praze.

Soška ze dřeva zlacená sv. Jana N. pod sklem.
Prádlova' Lidmila v Nuslích.

Sv. Jan N. na pergamenu, obklopený ňligranovou pra
cí. — Černý střihaný obraz sv. Jana N.

Procházka Karel, arc. m. vikář-v Praze-Žižkově.
Dvě drobné sošky sv. Jana ze dřeva.
Mosazná soška sv. Jana.

»'Jedno sto osmdesát obrázků svatojánských starši'chi no
vějších: dřevorytů i mědirytů, rocelorytů, litograňí,
“barvotisků i ručně kolorovaných.
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Čtyři pergamenové obrázky.
Pět tušových kreseb.
Dva menší obrázky sv. Jana. olejomalby.
Čtrnáct modlitbiček k sv. Janu českých i německých.
Jedna morová stuha.
Tři mědírytinkové křížesmedailonky sv.Jana N. (XVIII.

stol.).
Pět (amuletových) skládacích devitiobrázků. (XVIII.

stol.
Šest obrázků z bratrstev svatojanských.
Diplom řím. svatojan. bratrstva.
Porculánová větší soška.
Dvacet dvě písničky svatojánské.
Dva transparentní obrazy svatojanské.

'Více psaných i tištěných knížek s náměty svatojanskými
(mezi nimi i tak zvané Berlinky).

Třicet tři fotografie soch a architektur svatojánských
pražských (fot. z části Reach knihkupec v Praze).

Kolekce svatoianských medailí. _
„Vyobrazení a krátké života vypsání oslavených služeb

níků a přátelBožích“.VPraze u'Petra Bohmana 1817.
„Album svatojanskě“ Dra. Podlahy a Šittlera.
V medailonku Sv. Jan.
'Barokový relikviář svatojanský.
Vita „diSan Giovanni di Fr. M. Galluzi 1729. (Z Časo—

pisu katol. duchovenstva.)

Prosek u Prahy, farní úřad.

Relikviář s 59 ostatky, mezi nimi i sv: Jana Nep. Au
tentika římská z_r. 1759.

Přib'z'l Bedřich na Vyšehradě.

Fotografie svatojánských medailí.

„\I'Říhovský Vojtěch, Vinohrady.

_:'Řukopis partitury „Missa in honorem' Sancti Joannis
Nepomuceni“ .Opus 96. Komponováno pro katol. obec
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v amer. Saint Louisu k 200. výročí kanonisace pro
smíšený sbor s prův. orchestru.

Rukopis skladby „Goetheova Píseň v podvečer Svato
janský“. Pro soprán s průvodem klavíru.

Sedlák Jan Dr., světici biskup v Praze.
Typické knihy z „Dědictví svatojanského“.
Rukopis článku „Dědictví Svatojanské“ pro „Čitanku

Svatojanskou“, 1929.
Monografie „Proč nedošlo již dříve k svatořečení Sva

tého Jana Nepomuckého“, 1929.

Sestry III. řádu Sv. Františka u sv. Bart. v Praze I.
Modlitebni kniha: Johanneisches Mayen-Gártlein. Prag,

Bellmann 1857.
Feier der Andacht zu d. h. Johann v. Nep. Wien 1858.

S mnoha litografiemi.
Kopie obrazu sv. Jana v rodině Ledvinkově (z pozůsta—

losti Škrétovy).

Seyvalterova útulna slepých dívek v Praze III.
Olejovýobraz sv. Jana N. Klečicímu azirajicímu sv. Janu

k nebesům kynou odtud sv. Tři králové.

Na Skalce v Praze, kostel.
Kasule s medailonem sv. Jana N. XVIII. stol. Tu ika

lich s vytepaným sv. Janem N. na kuppě.

Souček Josef v Praze.
Relikviářek svatojanský.

Strahovský klášter v Praze.
Různé pražské tisky svatojanské.
Reprodukce odznaku šlechtičen v ústavu u AndělaStráž

ného v Praze.

Hudebniny. Pět Svatojánských hvězd z let kolem 1850
1845.—Strniště Gerlach, Praemonstrát na Strahově :
Motetto: Domine, quis habitet... —Od téhož k úctě
Sv. Jana: Non duplices. . .Libretto k lat. oratoriu o sv.
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Janu N. provozované v Žatci XVIII. stol. — Fr. X. Brixi
(1752— 177 1). Motetto : Buccinante, rukopis. — Stu
diosum Zatecenum ... text_lat. písně k Sv. J. Praha
1756. Pět fotografií svatojanských kreseb Rudolfa Jana
hraběte Šporka ze sborníku „Šporkiáda“.

Svoboda Karel Dr. v BřevnOvě.

Socha Světcova ve dřevě řezaná, baroková, 120 cm vys.
Soška Světcova, ve dřevě řezaná, baroková. zlacená, 25

cm vysoká.
Soška Světcova porculánová, pražská, 16 cm vysoká.
Soška Světcova porculánová, pražská, miniaturní.
Přívěsek barokový, zlatý, v rámečku jemné práce, před

stavující Světce na Karlově mostě v Praze: '
Miniatura Světce v krajkovém obrázku. baroková kláš

terní práce.
Kresba mistra Hellicha, sepiová, v rámu 90X65 cm (re

produkováno Dědictvím Svatojanským).
Akvarel mistra Hellicha, v rámečku 4.0)(50 cm.
Kresba sepiová mistra Hellicha pro titulní list „Národ

ního kalendáře“ (Ukřižovanýobklopen českýmipatro
ny). v rámečku 55X25 cm.

Čtyři kresky ze života Světce, nezarámované.
Třicet a tři rytiny „Život Světcův“ v envelopě barokové.
Plechový obraz olejový,krásná práce bezoznačení, vrám

ci 4.5X5o.
Olejový obraz na plátně, barokový, 200X125 cm.
Olejový obraz na dřevě. pražský mistr, 50X20 cm.
Olejový obraz na plátně, barok, v rámci 5o><4o cm.
Olejovýobraz na plátně, barok, vrámu 50X4o cm (mrtvý

Světec).
Olejový obraz na plátně, v rámu 50X2o cm.
Olejový obraz na plechu, malý ovál.
Rytina: Průvod s ostatky Světce na Pražském Hradě.
Rytina kolorovaná, poutní obrázek v rámci 55X25 cm.
Obrázek překládací (Světec putuje do Staré Boleslavě).
Kolekce různých obrázků.
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Rytinky v knihách svatojanských a knihy svatojanské
literatury.

Sádrový odlitek Sv. Jana z olověné formy.
Tragantová plastika svatojanská v rámu.
Ilustrovaná kniha „Johannis Nepom.“
Geschichte der heil. bóhm. Patronen.

Sychra Josef Cyril, Stará Boleslav.
Rukopis skladby „Probudily se již zpěvné háje“ pro smí

šený sbor.

Škatula Rudolf v Praze.
Lidová soška Sv. Jana polychromovaná.

Školskésestry u sv. Anny v Praze.
Větší socha dřevěná sv. Jana N., polychromovaná. z doby

jesuitské. Vpravici vztažené drží biret, vlevici připrsou
palmu.

Šorm Ant., spisovatel v Praze-Střešovicích.
Socha sv. Jana N. v Rokycanech.
Akvarel O. Runtové. zarámovaný 28X18 cm.
Dvě kolorované rytiny z počát. XIX. věku, zarámované.
Skřinkovýrrelikviář „Jazyk Světcův“ s dracounovou vý

zdobou a zrcadlovým zarámováním 12><17 cm.
Soukromé Album svatojanských reprod. památek.
Sbírka tisků literatury svatojanské.

Špachta Josef, a. kons. rada a farář v Praze.
Rukopis písničkáře Haisze s motivy svatojanskými.
Šturmová Julie v Praze XI.

Z desky vyřezaný sv. J. N., malovaný. Signován rokem
1700. Původně se nacházel v Brandýse n. L.

Švec Otokar Dr., kanovník v Praze.
Soška sv. Jana N. řezaná z hruškového dřeva.

Trojánek Eduard v Praze XI.
Soška sv. Jana N. ze dřeva ve skřince. Lidová práce.
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Týnský chrám, hlavní farní úřad v Praze.
Větší obraz olejový sv. Jana N. 5 gloriolou kovovou.
Relikviář (pseudogotický).

Uršulinky v Praze II.
Relikviář svatojanský stříbrný.
Kapsula s ostatkem sv. Jana N.
Velký obraz sv. Jana N. klečícího, olejomalba s bohatou

scenerií krajinnou a architektonickou (150x 114.cm).
Soška dřevěná sv. Jana N., vysoká 24. cm.

Relikviář-ek svatojanský, obtočený českými granátky.
Sar-kofag sv. Jana N., stříbrný.
Rytina: sv. Jan N. se sv. Janem Sarc. Vel. 188><110 cm.
Empirov'ý malý relikviářek s ostatky sv. Jana N. a sv.

Ant. Pad.
Obraz sv. Jana. poprsí,
Jiný obraz sv. Jana N.
Olověné formy svatojánské.
Čtyři svazečký písní: Pět Svato-Janských hvězd z let

i 84. 1— 184.8.
Pubitschkův spis: Ehrenrettung des h. J. v. N. —179 1.
Dra Aug. Amerheina: Todesjahr h. J. v. N. Wiirzburg.

1884.
52 obrázků svatojanských.
Petice k cís. Františkovi o zachování stříbrného hrobu

Svatého Jana. Rukopis z roku 1810.
Das ruhmwíirdige Trium'wirat 1829.
Dřevěná soška Sv. Jana.

Vetešník Antonín, ředitel úst. hluchoněm. v Dejvicích.
Prolamovaný pergamenový obrázek Sv. Jana.

Vitek Václav, kons. rada na Kr. Vinohradech.
Reprodukce autografu Svatého Jana z kapitulní knihov

ny svatovítské.
Rytina jesuity Hanikýře, zakladatele „Dědictví Svato

janského.
Die ber. Prager Brůcke W. F. Velleba. Prag 1827.
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Mědiryt papeže Benedikta XIII., za něhož kanonisován
Sv. Jan.

Ocelorytina kanovníka Pešiny, ředitele Dědictví svato
jánského.

Kniha: Časopis Errinnerungen 1829. V něm je výpis
slavností Svatojanských v roce 1829 s obrázky.

Tři modlitební knihy psané, s obrázky Světce v nich.
Kniha: Pešina, Leben des Heiligen Johann von Nepo

muk in Liedern. . . Prag 1856.
“Kniha: Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás! Dárek

poutníkům svatojanským od Musila, Praha 1852.
Různé modlitbičky a písně.
Soška Světce, litá a ciselovaná.
Dva svícny k ní.
Deset sošek porculánových různé velikosti i různých

značek.
Soška, mosazná, plochá.
Soška dřevěná řezaná, malá.
Basrelief z kosti.
Soška bíle lakovaná z massy, pod sklem, poutní práce.
Obrázek tepaný, podpis Heuberger.
Kropěnka cínová.
Obraz na plátně.
Obrázek oválný na plechu malovaný.
Sbírka 126 rytin (mědirytiny, ocelorytiny a tisky růz

ných mistrů).
Tři větši rytinky.
Dva větší obrázky, sekané, pergamenové.
Obrázek krajkový s miniaturou.
Šest obrázků na pergamenu.
Obrázek pergamenový v zrcadlovém rámeč., poškozený.
Závěsek s obrázkem Světce.
Koflík porculánový s talířkem (na koflíku Svatovítský

chrám z let padesátých, na talířku Hrob Svatojanský
s oběma oltáři. Dar Dra Václava Pešiny). Značka Ky
sibel.

Koflík porculánový s obrázkem Světce držícího v rukou
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oslavený jazyk. Značka CF. (Pirkenhammer.).
Kniha: Vita Sancti Joannis Nep. auctore B. Balbin,

s obrázky od Pfeffla, z roku 1725.
Kniha: Vita Sancti Joannis Nep., dle Balbina, s obrázky

litografovanými od Jelinka v Praze.
Kniha: Hundertiahrige Jubelfeier der Heiligsprechung
des Heiligen Johann von Nepomuk vom Neumann,

Prag 1829.
Kniha: Leben des Heiligen Johann von Nepomuk, s ob

rázky od Josefa Rudla, Prag 1882.
Vochočova'Marie na Žižkově.

Medailonek z pálené sádry svatojanský. Z let 1860.
Vondra Otomar v Praze.

Dřevořezba: Svatý Jan na mostě. Lidová práce.

Vosmík Čeněk, akad. sochař na Smlchově.

Sv.Jan Nepomucký. Model.

Výbor Svata/anský, Praha.
Kolekce jubilejnich tiskopisů k oslavám 1929.
Kresby Emila Pacovského k nim.
Originály „Diplomů Výboru Svatojanského“.

Vyšehradská starobylá kapitula v Praze.
Literatura svatojanská.
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I !VYBORSVATOJANSKY
pod protektorátem

Jeho Excellence

Msgre Dra Františka Kordače,
arcibiskupa a metropolity pražského

a slavnostního výboru

5 čestným předsednictvem:

Msgre Dr. Jan Nepomuk Sedlák. světící biskup, Msgre Dr.

Antonín Podlaha, světici biskup, Msgre Dr. Leopold Prečan,

arcibiskup a metropolita v Olomouci,-Msgre Dr. Josef Kupka,

biskup v Brně, Msgre Jan Vojtaššák, biskup v Spišské diecé

si, Msgre Dr. Alois Kolísek, univ. profesor v Bratislavě,

jakož i

výkonnéh o předsednictva:

Msgre František Vaněček, prelát a děkan kapituly na Vyše

hradě, JUDr. Gustav Mazanec, senátor, Václav Myslivec,

poslanec, inž. Vilem Bitnar, jednatel, KarelScízwarz, pokladník,

pořádal tuto výstavku
v sále kláštera Alžbětinek
na Novém Městě Pražském

_.1999



!VYSTAVNÍ KOMISE
Výboru Svatojanského v Praze

pečovala o uspořádání výstavky

pod předsednictvím

Karla Procházky,
městského vikáře &faráře na Žižkově,

za spoluúčasti přísedících:

Viléma Bitnara, PhDr. Václava Hrudky, Arch. Jaroslava

Majora, Prqf. Dr. Vincence Oehma, akad. Šmalíře Emila

Pacovske'ko,spisovatele Antonína Šorma, kons. rady Vaclava

Vítka, akad. sochaře Čeňka Vosmíka.

Katalog výstavky redigovali

za společné práce referentů:

Karel Procházka
a

Vilém Bitnar

v únoru a březnu iubilejniho roku

1929



PRAGENSIA SVATOJANSKÁ
Sborník stati o kultuře českého baroka. Redigovali Vilém

Bitnar a Karel Procházka. Štočky dodal grafický závod Jana

Štence. Dotiskla na svých strojích Českoslovanská akciová

tiskárna na Novém MěstěPražském na den Sv. Víta, 15. června

1929. Nákladem svým vydal Výbor Svatojanský pro oslavu

200. výročí kanonisace Jana Nepomuckého v Praze. Veškerá

práva co do otisku statí i obrázků vyhrazena.


