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Venuše s Adonisem (obr. 8). Námětem druhého návrhu je Nessův únos Deianeiry (obr. 9) a hlav-
ním hrdinou poslední kresby je osamocený Scabinus (obr. 10). Všem kresbám je společné téma 
lásky a milostné touhy, rozvíjené také sekundární výzdobou v podobě amorků, páru hrdliček či 
svázaných orlů. Ornamentika první a druhé kresby navazuje na hlavní figurální motiv. Tak jsou 
jednou podpěry korby tvarovány jako listím obrostlé pahýly stromů, podruhé jako zpěněné vlny 
a šlahouny vodních rostlin. Kresby se vyznačují snahou o maximální odhmotnění a bravurní 
lehkost dotyku. Nohy, ruce i těla hlavních hrdinů jsou štíhlé, výrazně protažené, Adonisův honicí 
pes je bezmála „přeštípnutý“ v pase. Podrobným zachycením obličejů nebo modelace se sochař 
nezdržuje, dbá především o souhru zvlněných, do prostoru vybíhajících křivek. Jak námětově, 
tak z hlediska použité ornamentiky a celkového výtvarného vyznění se zde sochař vůbec nejvíce 
ve své tvorbě přiblížil soudobým rokokovým tendencím, a to zejména jejich jihoněmeckým pro-
jevům. Je skutečně námětem k diskusi, zda měl možnost poznat tyto aktuální vývojové směry 
v Praze. Zodpovězení této konkrétní otázky a celkové zasazení českého pozdně barokního so-
chařství do středoevropských vývojových tendencí, si bude žádat detailnější výzkum, založený 
na stylové komparaci a případně také na archivním bádání.

V letech 1744 až 1745 vyřezal Jan Antonín rám obrazu a výzdobu oltáře sv. Jana Nepomuckého 
pro kostel sv. Václava při klášteře bosých augustiniánů v Praze na Zderaze (blažíčeK 1946, 83, 
126). V souvislosti s těmito zakázkami, které se nedochovaly, stojí opět za zmínku, že výzdobu 
hlavního oltáře tohoto kostela vytvořil před dvaceti lety jeho otec starší. Stejně tak vstoupil Jan 
Antonín v polovině 40. let do otcových šlépějí v případě Strahovského kláštera. Quitainerovské 
realizace pro tamní premonstráty představují vůbec největší soubor prací, jaký dílna za celou 
dobu svého působení vytvořila, a podrobněji se jim budu věnovat v závěru této studie. 

Obr. 11. Praha 1-Staré Město, 
kostel sv. Jiljí, oltář sv. Floriana  
(foto P. Havlík, 2012). 

A) celek oltáře včetně nástavce 
s postavou boha Otce, jenž byl 
původně součástí protějškového 
oltáře Panny Marie bolestné, 1751. 
Archivně doloženým autorem 
sochařské výzdoby je Jan Antonín 
Quitainer. V souvislosti s touto 
zakázkou byl umělec v převorském 
diáriu dominikánského kláštera 
označen za „toho času nejlepšího 
ve svém umění“ (blažíčeK 1954a). 
Zejména postavy obou prvomučed-
níků s pečlivě sladěnými pohyby  
a nádechem sentimentu v mladic-
kých tvářích představují Quitainero-
vu tvorbu v její nejzralejší podobě.

B) Dřevořezba sv. Štěpána.

C) Dřevořezba sv. Vavřince s poz-
ději doplněným atributem roštu.
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v  souvislosti s odstraňová-
ním škod, které klášter utr-
pěl v srpnu a září 1742 při 
dobývání Prahy, okupované 
tehdy francouzskými a ba-
vorskými vojsky, rakouským 
dělostřelectvem (aS 1739–
1744, 98r–99r, 120r).38

Náročným podnikem byla 
obnova průčelí strahov-
ského klášterního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, 
které bylo válečnými udá-
lostmi zasaženo tak fatál-
ně, že hrozilo jeho zřícení. 
badatelským problémem 
je rozlišení autorského po-
dílu mladšího a staršího  
Quitainera, a to zejména 
ve vztahu k hlavnímu prvku 
celé výzdoby: immaculaty 
nad portálem (obr. 15 a, b). 
Písemné prameny se zdají 
hovořit jasně. Podle Stra-
hovských análů se po ostře-
lování kromě beránka na 
štítu a zmíněné immaculaty 
zachovala pouze socha sva-
tého Norberta, která „jako 
zázrakem“ zůstala stát na 
prostřeleném podstavci.39 
V přehledu příjmů a výdajů 
zvláštního fondu na obnovu 
kláštera, Pokladny sv. Voršily  
(STrahov 74), se k roku 1746 objevují platby za zhotovení soch sv. Augustina a jednoho ze dvou 
gorkumských mučedníků (De clerK/WolF 1999, 154–156),40 sv. Adriana, dále pak jedné kamenné 
vázy. Nadto obdržel sochař honorář za dva anděly po boku immaculaty. Ostatní prvky plastické 
výzdoby podle uvedeného dokladu pouze opravil, a zdálo by se tedy, že postava immaculaty, 
stejně jako zakladatele řádu sv. Norberta a druhého gorkumského mučedníka, sv. Jakuba, byly 
převzaty z původní výzdoby z roku 1726. Zdánlivou jistotu nabourává prospekt strahovského 
klášterního areálu, vložený mezi folianty 97–98 Análů z roku 1742, který zobrazuje stav průčelí 
před jeho zničením (obr. 16). Přestože se jedná o schematickou kresbu, zřetelně ukazuje, že 
původně držela Panna Maria nad portálem v náručí Ježíška, a jednalo se tedy o jiný ikonogra-
fický typ, než jaký představuje stávající socha. rozhodujícím faktorem jsou nicméně stylové 
znaky, neboť strahovská immaculata po formální stránce dobře zapadá do uměleckého profilu 
mladšího Quitainera, zatímco mezi pracemi jeho otce analogické dílo nenajdeme. Ke srovnání 
vybízí zejména výše popsaná dřevořezba sv. Jana evangelisty z kostela sv. Jiljí z období kolem 
roku 1751 a jí příbuzné zpodobení téhož světce z  kostela sv. Jana na Skalce na Novém Městě. 
Pojítkem je výrazné esovité prohnutí všech tří soch a rotační stoupavý pohyb, s nímž korespon-
duje vějířovité uspořádání záhybů pláště na boku. Za těžkopádnější a méně vytříbenou variantu 

38 Zde výčet škod způsobených klášteru v průběhu bombardování.
39 „Ac praecipue ecclesia conventualis frontispicium, a. 1726 magnis sumptibus renovatum[…] (in quo praeter Agnum in 

vertice, et Statuam beatissimae Virginis supra portam, sola statua S. P. Norberti illasa mansit, et in perforata basi mirabi-
liter substitit) per innumeras globorum centurias ita labefactatum, quod totalis eiusdem ruina omnio fuerit metuenda[…]“ 
(aS 1739–1744, 98v).

40 Gorkumští mučedníci. Devatenáct katolických kněží popravených v roce 1572 kalvinisty v nizozemském Gorkumu. Dva 
z nich, Adrian Jansen a Jakub lacoupe, byli příslušníky premonstrátského řádu. Gorkumští mučedníci byli roku 1675 
Klementem X. blahořečeni a roku 1867 Piem iX. svatořečeni.

Obr. 17. Praha 1-Hradčany, 
čp. 132, Strahovské nádvoří 1, 
Strahovský klášter. Originál sochy 
sv. Voršily ze štítu stejnojmenné 
kaple, 1745, Jan Antonín Quitainer. 
Skulptura je uložena v ambitu 
kláštera, kde se nachází rovněž 
originál sochy sv. Adriana z průčelí 
strahovské baziliky a dvě dvojice 
putti s Norbertovými atributy, umís-
těné původně na klášterní bráně. 
Kontrapost dosažený podložením 
pravé nohy, esovité prohnutí těla 
a sklon hlavy na dlouhém štíhlém 
krku se řadí mezi charakteristické 
znaky sochařova rukopisu (foto 
P. Havlík, 2012).




