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V neděli 11. května 1727 slavila metropole českého království sté výročí přenesení ostatků zakla-

datele premonstrátského řádu a jednoho z členů sboru českých zemských patronů, sv. Norberta,  

z Magdeburku do Prahy.1 Ačkoli připomínka tohoto jubilea nebyla tak oslnivá jako samotná 

translace v roce 1627 (Kuchařová/Pařez/PoKorný 2000, 554) a bezpochyby se nemohla rovnat 

ani velkolepým svatojánským slavnostem v letech 1721 a 1729, jistě se v životě tehdejší Prahy 

jednalo o mimořádnou událost. Úvodního procesí se světcovými ostatky, jež o deváté hodině 

ranní vyrazilo od hradčanského špitálu sv. Alžběty ke slavnostně vyzdobenému strahovskému 

klášternímu chrámu, se zúčastnilo více než sto osobností premonstrátského řádu z  celé po-

dunajské monarchie. Přítomni byli nejvyšší reprezentanti české stavovské společnosti v  čele 

s místodržitelským sborem a arcibiskupem Ferdinandem Khünburgem, stejně jako početní zá-

stupci řádového i laického kléru.2 Můžeme se pouze domýšlet, zda v několikasethlavém zá-

stupu prostých věřících na konci průvodu kráčel také sedmačtyřicetiletý malostranský měšťan  

Ondřej Filip Quitainer (1679–1729) se svým nejstarším synem, sedmnáctiletým Janem Antoní-

nem (1709–1765), jenž jej měl o dva roky později vystřídat ve vedení rodinné dílny. Těžko však 

uvěřit, že by oba muži nechali tuto událost minout bez povšimnutí. Strahovští premonstráti se to-

tiž nedlouho předtím zařadili mezi jejich významné zákazníky a Ondřej Filip byl jedním z četných 

umělců a řemeslníků, kteří se v letech předcházejících dlouho očekávanému jubileu podíleli na 

úpravách kláštera. K nejvýznamnějším zásahům do vzhledu premonstrátské kanonie patřila ná-

kladná sochařská výzdoba průčelí chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kterou – pravděpodobně 

na základě ideového návrhu samotného opata Mariana Hermanna3 – dodala právě Quitainerova 

1 Tento článek vychází z autorovy diplomové práce věnované uměleckému působení J. A. Quitainera ve Strahovském 
klášteře (hořáK 2008). Za laskavé přečtení rukopisu a cenné připomínky a podněty děkuji PhDr. Kateřině Adamcové, 
Ph.D. a PhDr. Tomáši Hladíkovi.

2 Dobový popis oslav včetně příprav viz aS 1716–1738, 389r–394v.
3 Průčelí mělo zhmotňovat ideu hory Sion jakožto symbolu Nebeského Jeruzaléma, dále myšlenku neposkvrněného po-

četí, jehož byli premonstráti v čele se sv. Norbertem defensory, a nanebevzetí Panny Marie, jemuž je chrám zasvěcen. 
V neposlední řadě vyzdvihovalo význam premonstrátského řádu a jeho světců v dějinách spásy. Tuto koncepci nastínil 
opat Marian Hermann ve svém spisu vydaném u příležitosti stého výročí translace Norbertových ostatků (hermann 1727, 
F2–G2).
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Studie rekapituluje nejvýznamnější díla dvou představitelů českého barokního sochařství, Ondřeje Filipa Quitainera (1679–1729) a jeho 
syna Jana Antonína (1709–1765). Přibližuje sdílené prvky sochařského rukopisu i vzájemné odlišnosti jejich díla. K prvním řadí zejména 
výrazné plastické cítění, jež charakterizovalo tvorbu staršího Quitainera a bylo rovněž stylovým východiskem jeho syna. Jako samo-
statný tvůrčí příspěvek mladšího mistra pak zmiňuje zejména dekorativní ztvárnění povrchů a některé kompoziční inovace (stoupavý 
krouživý pohyb), související pravděpodobně s Quitainerovým zahraničním pobytem na začátku 40. let 18. století. Studie si všímá i mimo- 
uměleckých aspektů: předkládá hypotézu o severomoravském původu rodiny Quitainerů, dokládá, že sochařství mělo v této rodině hlubší 
než dvougenerační tradici, a charakterizuje oba umělce z hlediska jejich sociálního postavení a společenských vztahů.

TwO GeNerATiONS OF PrAGue-bASeD bArOQue SculPTOrS: ANDreAS PHiliPP QuiTAiNer AND JOHANN ANTON QuiTAiNer

The study recapitulates the most important works of two representatives of czech baroque sculpture, Andreas Philipp Quitainer (1679–
1729) and his son Johann Anton Quitainer (1709–1765). it expounds on the shared elements of their sculpting style and the differences 
between their works. Among the first it includes a keen plastic sense which characterised the work of the elder Quitainer and was also his 
son’s stylistic point of departure. As an independent creative contribution from the younger master it mentions, in particular, the decora-
tive rendering of surfaces and some composition innovations (a rising gyrating movement), which is probably related to Quitainer’s stay 
abroad in the early 1740s. The study also considers certain aspects unrelated to art: it puts forward a hypothesis about the North Moravian 
origin of the Quitainer family, evidences that sculpture had in this family a deep-rooted tradition spanning more than two generations, and 
characterises both artists from the viewpoint of their social standing and social relations.
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