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na tamní Uměleckoprůmyslové škole Johannes schwendfür († 12. 10. 1871), aby se také mohl 
zúčastnit prací na této pozoruhodné stavbě. Dal sochu pak v norimberku odlít do bronzu a v srp-
nu roku 1870 byla odeslána do Beuronu.16 nakonec v roce 1871 lenz navrhoval vnitřní zařízení. 
Po dokončení všech prací byla kaple 5. září 1871 posvěcena freiburským světícím biskupem 
lotharem von kübel. stavba byla přijata ze všech stran velmi kriticky, jen kněžna kateřina byla 
spokojena. Teprve na prahu nového století přibývají hlasy odborníků, které začaly vnímat ar-
chitekturu, malířskou výzdobu a zařízení kaple s obdivem. Jedním z nich byl např. publicista 
Richard von kralik (* 1. 10. 1852 lenora – † 4. 2. 1934 Vídeň), který ve své úvodní stati katalogu 
výstavy v roce 1905 v budově vídeňské secession, kde bylo beuronské umění ve velkém mě-
řítku zastoupeno, nadneseně napsal, že kaple je tím nejčistším, nejlogičtějším, nejpravdivějším 
a nejcelistvějším, co bylo vytvořeno od dob staveb na akropoli v athénách (sine 1905, nestr.). 
Romano Guardini (* 17. 2. 1885 Verona – † 1. 10. 1968 Mnichov) v roce 1910 se zaujetím refero-
val o beuronských Madonách v kapli sv. Maura,17 v Praze a v kostnici (guardini 2009, 121–126). 
Velkým obdivovatelem byl Josip Plečnik, který ve tvaru této kaple navrhoval boční ciboriové ol-
táře do kostela nejsvětějšího srdce Páně v Praze, které nebyly realizovány (ČižinSKá 2012, 28). Po 
podobné kapli toužil také Plečnikův bratr andrej, stržen jeho zanícením.18 Její analogie, včetně 
maleb pod přesahující sedlovou střechou, byla v letech 1926–1928 realizována podle Plečnikova 
návrhu na hoře krvavec na jižním úbočí kamnických alp, ve výšce 1853 m n. m. (obr. 9).19 

16 Myšlenku vztyčit na štít sakrálního objektu postavu anděla lenz zopakoval ještě jednou nad vstupní předsíní opatského 
kostela Zvěstování Panně Marii (sv. Gabriela) v Praze. Benediktinky beuronské kongregace se v důsledku bouřlivých po-
litických změn po vzniku Československé republiky rozhodly přesídlit na hrad Bertholdstein ve Štýrsku, kam si s sebou 
mimo jiné převezly i tuto sochu archanděla Gabriela, ulitou ze slitiny s velkou převahou zinku. Po novém stěhování kon-
ventu a změně kongregace z beuronské na kongregaci sv. lioby, byla plastika v roce 2008 osazena před novostavbou 
kláštera ve štýrském městečku st. Johann bei Herberstein. kopii sochy z mědi pro smíchovský areál vytvořili sochaři 
a  restaurátoři karel a Petr Holubovi v roce 2012 (šebová 2013; švec 2013). 

17 V českém překladu je kaple sv. Maura nesprávně uvedena jako sv. Mořice. Patronem kostelů v Olomouci a v kroměříži 
je jiný světec, hejtman Mauritius (Moritz, Mořic), který se svými křesťanskými vojáky z thébské legie podstoupil mučed-
nickou smrt roku 302 v dnešním švýcarském st. Moritz v kantonu Graubünden. kdežto sv. Maurus byl v 2. pol. 6. stol. 
žákem a nástupcem sv. Benedikta (Wimmer 1966, 378–379; Schauber/Schindler 1994, 21; 493–494).

18 Přednáška dr. Damjana Prelovška: spolupráce Josipa Plečnika s beuronskými umělci, pronesená v kostele Zvěstování 
Panně Marii (sv. Gabriela) v Praze na smíchově dne 15. 6. 2002.

19 sdělení dr. Prelovška 16. 6. 2014. Fotografie současného stavu exteriéru a interiéru stavby a historická z doby během 
stavby je publikována v katalogu D. prelovšKa (2011, 24).

Obr. 7. st. Maurus im Felde 
u Beuronu, kaple sv. Maura. Oltář, 
Peter lenz, Johannes schwendfür, 
1871 (neznámý fotograf, kolorová-
no, po 1906).

Obr. 8. Praha 5-smíchov, kostel 
Zvěstování Panně Marii (sv. Gabrie-
la), P. Desiderius Peter lenz, 1912, 
laaský mramor. A – Panna Maria;  
B – archanděl Gabriel (foto  
J. Hájek, 2007).
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V srpnu roku 1871 poslal lenz tři nákresy kolegům schwendfürovi a Wügerovi a posléze zadava-
telce, která nadšeně reagovala, že všechny tři jsou krásné, ale vybrala si tu s aureolou: „Das ist 
eine Jungfrau, Mutter und königin.“ Odmítla také Wügerovu námitku, že nebude srozumitelná pro 
lid. P. Benediktu sauterovi se líbila, ale přál si změnit egyptský účes, odít Marii do bohatšího oděvu 
a vnést do strnulosti pohyb, tedy vlastně úplně jinou postavu (Siebenmorgen 1983, 190). sádrový 
odlitek isis-Madony,40 vysoký 55,9 cm, později lehce přepracovaný, vzniká v norimberku v 1. po-
lovině roku 1872,41 ale s jejím využitím, jako znamení při procesích, se už nepočítá. Má se za to, že 
původní model byl z vosku. Madona se zdůrazněnou vertikalitou stojí na egyptském soklu, ale už 
bez nápisu, na něm je jako její podnož ještě navršena koule a půlměsíc. Oděv těsně přiléhá, jako 

40 lenz v dopise Verkademu z Beuronu 30. 9. 1908 píše, že jméno isis-Madona pro sošku zvolil sám (Siebenmorgen 1983, 
191). Dříve ji označoval jako „egyptische statue“. Výška sádrových odlitků osciluje kolem 56 cm.

41 Tento odlitek je jako zápůjčka z kláštera v Beuronu vystaven v trvalé expozici v Badisches landesmuseum karlsruhe.

Obr. 19. návrh sochy Panny Marie. 
kresba tužkou na papíře, Peter 
lenz, 1871, Beuron, arciopatství 
sv. Martina (© kaB, inv. č. kaB  
Xii-28-3, neznámý fotograf a rok).

Obr. 20. návrh sochy Panny Marie. 
Perokresba na papíře, akvarel, Pe-
ter lenz, 1871, Beuron, arciopatství 
sv. Martina (© kaB, inv. č. kaB 
Z 003/5-7, neznámý fotograf a rok).
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svém návratu z Jeruzaléma v roce 1913 do Prahy nebo do Vídně (prelov šeK 1979, 166). Druhý 
snímek překvapivě zachycuje jinou variantu sošky (obr. 39). Zatímco beuronská isis-Madona má 
měsíční srpek tvaru mělkého segmentu, nová varianta má půlměsíc uzavřenější, téměř půlkruho-
vý. lenzovy kresebné návrhy, jak už je známo, odhalovaly dvě bosé nohy, přesněji prsty a nárty, 
realizace ukázala pravou nohu, ale soška z fotografie volí splývavou tuniku s paralelními vrásami, 
dole stylizovaně projmutou, skrývající obě Madoniny nohy. nad čelenkou a na krku je Matka Boží 
ozdobena dvěma českými granáty, Ježíšek drží v pravé ručce žezlo se stylizovanou lilií. Hlavičku 
má nejen mírně přikloněnou k matce jako bronzová soška z Beuronu, ale i pootočenou. 

Může to být odlitek, který Plečnik původně daroval řeholnicím ze sacré Coeur při jednom 
z nejvyhledávanějších kostelů v Římě – Trinità dei Monti. Jim se soška nelíbila, proto se roz-
hodl osadit ji na vysoký bílý kvádr k vřetenu schodiště ve vile svého stavebníka Zacherla ve  
Vídni-Döblingu (obr. 40), o němž už byla zmínka v souvislosti s výstavou sakrálního umění v se-
cession. Plečnik pro něho v  roce 1908 navrhl přístavbu k  staršímu domu proti jeho továrně, 
jejíž stavbu v roce 1914 přerušila válka. Závod vyráběl prostředky na hubení hmyzu, kromě 
toho Zacherl podnikal ještě v čistění, opravách a úschově kožichů a koberců. Plečnik Zacherla 
poznal až tři roky poté, co v  roce 1900 vyhrál soutěž na projekt továrníkova rohového domu 
v centru Vídně, zřejmě v umělecké sekci leo Gesellschaft.67 Dům, který byl realizován v letech 
1903–1905, se stal jedním z pilířů architektury 20. století v Rakousku (prelovšeK 1979, 108–111, 
165–166, 187, 189–190; prelovšeK 2002, 62–71, 84, 123; Kehrbaum 2007, 133–134; SmitmanS 
2007, 178–179). Zacherl ještě objednal u Plečnika zřízení dvou kaplí, sv. Jana od kříže v roce 
1912–1914 a sv. Terezie z ávily v letech 1924 a 1927 v karmelitánském kostele v Döblingu, který 

67 sdělení dr. Prelovška 16. 6. 2014.

Obr. 36. lublaň, sloup se soškou 
isis-Madony na zahradě Prelovško-
va rodinného domu (foto D. Prelo-
všek, 2002).

Obr. 37A, B. lublaň, bronzová 
soška isis-Madony podle originálu 
z roku 1872 od Petera lenze ze 
zahrady Prelovškova rodinného 
domu, přední a zadní strana, 1931 
(foto D. Prelovšek, 2014).






