
PAMÁTKY
MALOSTRANSKÉHO HŘBITOVA

Náhrobek
Leopolda Leonharda

Thun-Hohensteina



Náhrobek Leopolda Leonharda Thun-Hohensteina
Vydavatel: Občanské sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova
První vydání, 2013

Texty: Adam Hnojil
Překlad: Gabriela Kalinová
Fotografie: Adam Hnojil, archiv
K vydání připravil: Adam Hnojil

Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena 
bez písemného souhlasu vlastníků autorských práv.

Publikace vychází s finanční podporou městské části Prahy 5.

Neprodejné.

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova děkuje Úřadu MČ 
Prahy 5 za přidělený grant, bez kterého by publikace nevznikla, současně 
také Správě Pražských hřbitovů, jmenovitě panu Martinu Červenému 
a paní Sylvě Dvořákové.

Jana Trojanová, předsedkyně o. s.

Náhrobek
Leopolda Leonharda

Thun-Hohensteina
Adam Hnojil

3

Velmi dlouho se Malostranský hřbitov nacházel jako jedna z mnoha ze-
lených zahrad mezi malebnými vinicemi a usedlostmi Smíchova, kte-
rý byl před svojí industrializací ospalým předměstím. Zdejší hřbitov 
je částí nezničené historie, glyptotékou pod širým nebem. Každému, 
kdo kolem pohřebiště projíždí tramvají anebo autem – hřbitov je u frek-
ventované a hlučné silnice – nemůže uniknout nepřehlédnutelný, přes 
5 metrů vysoký monument, který jako srdce hřbitova stojí uprostřed 
a všem zvěstuje pozemskou slávu jednoho panovníka, který se do Čech 
vrátil, ačkoliv pocházel ze slavného, v Čechách usedlého rodu, proti své 
vůli. Nebudeme přehánět, pokud při srovnání s dalšími evropskými ar-
cidíly označíme pomník jako nejvýznamnější umělecké dílo podobného 
typu ve střední Evropě. Náhrobek hlásá, že je zde pohřben Leopold 
Leonhard hrabě z Thun-Hohensteinu.

LEOPOLD LEONHARD se narodil na zámku v Děčíně 17. dubna 1748 jako syn 
hraběte Johanna Josefa Antona Thuna a Marie Christiany hraběnky Hohenzollern-
Hechingen. Již od dětství ho zajímalo náboženství. Je proto logické, že začal studo-
vat filozofii a teologii s vyhlídkami, že by se mohl etablovat v Pasově, kde se již tři 
členové rodiny Thunů prosadili jako biskupové. Prvním zakladatelem thunovské 
slávy v Pasově byl Wenzslaw, který vládl v letech 1664–1673. Druhým knížetem 
biskupem byl Joseph Maria (1761–1763) a třetím Leopoldův strýc Thomas (1795–
1796). V roce 1768 se mu dostalo milosti císaře Josefa II. a získal první svěcení od 
pasovské kapituly. Thunova církevní kariéra byla poměrně rychlá. V Praze obdržel 
od pražského arcibiskupa subdiakonát a diakonát a od litoměřického biskupa pres-
bytariát. Následně se vrátil do Pasova, kde se stal proboštem. V roce 1794 se díky 
strýci, dříve zvolenému pasovskému biskupu Thomasi Johannovi, stal pasovským 
světícím biskupem. Vzhledem k tomu, že strýc po roce vlády zemřel, byl zvolen 
v roce 1797 Leopold, kterému připadlo být i biskupem posledním. Na Leopoldovu 
vládu je nahlíženo poměrně pozitivně. Náležel k osvícensky orientovaným panov-
níkům, kteří zavedli ve svěřeném knížectví četné reformy. Tato doba se nicméně 
blížila ke svému konci s tím jak se na území říše přiblížila válka. Mír v Luneville 
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položil základ k velkým změnám. Pasovsko bylo připojeno k Bavorsku. Thunovi, 
který proti takovému jednání protestoval, bylo dáno odstupné s dovolením, že se 
může usadit, kde bude chtít. Po dlouhém váhání se Thun rozhodl k návratu do 
vlasti, přičemž se s vyhnáním z Pasova nikdy nesmířil. Když byl v roce 1817 uza-
vřen konkordát mezi papežem a Bavorskem a Thunův zástupce v Pasově, světící 
biskup Karl Kajetan z Gaisrucku, byl jmenován arcibiskupem v Miláně (1818), 
živil v sobě Thun po nějaký čas naději na návrat (sestry Thunova zástupce v Pasově, 
Karla Kajetana hraběte z Gaisrucku, pozdějšího aricibiskupa v Miláně, Marianna 
a Henriette, dámy ústavu šlechtičen v Praze a v Lublani, jsou pochovány na 
Malostranském hřbitově několik kroků od Thunova náhrobku). Tehdy se definitiv-
ně rozhodl, že se usadí na zakoupené Cibulce, kterou upravil tak, aby mu co nejvíce 
připomínala milovaný Pasov. Na Cibulce je tak možné spatřit v přilehlém parku 
četné krajinné prvky, tak jak se nacházely v dnes již neexistující biskupské zahradě 
v Pasově. Právě na Cibulce ho 9. června 1824 navštívil císař František I. s manžel-
kou Karolínou Augustou a korunním princem Ferdinandem. Thun nechal na paměť 
této vzácné události postavit oslavnou stélu. Leopold Leonhard zemřel po dlouhé 
nemoci na své usedlosti Cibulce 22. října 1826 v požehnaném věku 79 let.

Lze se domnívat, že kdyby si Thun mohl vybrat místo, kde by chtěl ze-
mřít, byl by to nepochybně Pasov. Zde by mu jeho nástupce vystavěl 
skvostný náhrobek v tamní katedrále, kterou stavěl známý architekt 
Carlo Lurago. Takto, jaký to paradox, odpočívá poslední pasovské kní-
že na pražském předměstí a očekává své zmrtvýchvstání s upřeným po-
hledem na kostel Nejsvětější Trojice. Nevíme, jestli zde byl Thun zcela 
šťastný. Ne, že by kníže neměl Čechy rád, on se prostě nikdy se svým vy-
hnáním nesmířil a považoval ho za velkou křivdu. To, že s koupí vlast-
ního majetku čekal až do konkordátu s Bavorskem, ukazuje, že stále 
tajně doufal v revokování výsledků ponapoleonských poměrů. Nechtěl 
se tedy na Čechy dlouho vázat. Změna politických poměrů nikdy nepři-
šla, protože nikomu již nebyla vhod. Proto Thun zakoupil Cibulku až 
v roce 1817 a začal ji přestavovat tak aby mu připomínala jeho pasovské 
tusculum, které měl v zámku Freudenhain. Na Cibulce vytvořil přede-
vším proslulou romantickou zahradu, která je tak časnou ukázkou his-
torizujícího projevu v Čechách. Objevuje se zde novogotické tvarosloví, 
což je jeho nejranější využití v českém prostředí. Na úpravě Cibulky se 
podílela skupina pražských umělců a je velice pravděpodobné, že jaký-
si umělecký dozor nad celým projektem převzal první ředitel pražské 
akademie Josef Bergler. Ten ostatně přišel do Prahy na sklonku 90. let 
18. století právě s Thunovým svolením. Společnost vlasteneckých přátel 
umění, která převzala patronaci na nově zřízenou uměleckou akademií, 
tehdy hledala vhodného kandidáta na místo ředitele. Po několika dopo-
ručeních jej nalezla právě v Josefu Berglerovi, kterého Thun do Prahy 
velkoryse „zapůjčil“.

Franz Wrenk podle Josepha Antona Kapellera, portrét Leopolda Leonharda Thuna-Hohensteina, 

1799, mezzotinta, papír, soukromý majetek
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JOSEF BERGLER se narodil 1. května 1753 v Salcburku do rodiny sochaře Josefa 
Berglera. Podobně jako většina děti z uměleckých rodin projevoval i Josef od mládí 
talent, který byl podporován. Po prvních studiích u otce získal v roce 1776 stipendi-
um do Milána, kde pobýval u Martina Knollera. V Miláně byl místodržícím mlad-
ší bratr Berglerova zaměstnavatele pasovského biskupa Firmiana. Od roku 1781 
Bergler studuje v Římě. V roce 1784 získal cenu akademie v Parmě za obraz Samson 
zajat od Filištínských. Se smrtí Berglerova mecenáše biskupa Firmiana se situace 
mění a Bergler se v roce 1786 musí vrátit do Pasova. Zde se pohybuje kolem bisku-
pova dvora. Nicméně první zakázky získává od protihráče nového biskupa Thomase 
Thuna-Hohensteina, který u něj objednal dva skupinové portréty. Ačkoliv se Bergler 
stal knížecím kabinetním malířem, společenský vzestup zaznamenal až s nástupem 
Thomase Thuna-Hohensteina a Leopolda Thuna-Hohensteina. V roce 1799 byl uvol-
něn, aby uvedl do chodu pražskou akademii, kterou podle slov Johanna Wolfganga 
Goetha pozvedl Bergler k předním evropským institucím. Po příchodu do Prahy se 
Bergler stal doslova arbitrem elegantiae umělecké scény. Jeho činnost je obsáhlá. 
Vytvoří předlohové kresby pro studenty. Maluje vzorový obraz Heřmana po bitvě 
na Teutoburském poli. Učí jak na akademii, tak soukromě aristokraty. Zakládá tra-
dici moderní grafiky. Pracuje jako znalec. Vytváří návrhy pro sochy. Maluje oltářní 
plátna. O jeho aktivitách svědčí torzo jeho umělecké pozůstalosti v dnešní Národní 
galerii, které nicméně i tak náleží počtem kreseb k nejčetnějším kresebným soubo-
rům v českých zemích. Inspirováni jeho kresbami vytvářeli jeho studenti díla ještě 
ve 40. letech 19. století. Odchoval velké množství žáků, i když už od dvacátých let 
příliš neučil, protože byl velmi nemocný. Zemřel 25. června 1829 v Praze na rako-
vinu. Není od věci zmínit, že Josef Bergler byl pohřben na Olšanském hřbitově, 
kde mu byl postaven náhrobek Společností vlasteneckých přátel umění (autor Josef 
Max). Tento pomník byl později vykoupen rodinou Mašků a druhotně použit na 
Malostranském hřbitově v blízkosti Thunova náhrobku. Bergler a Thun se tak znovu 
symbolicky setkali po padesáti letech.

Tehdy se vlastně potkali staří známí. Nikdo jiný asi nemohl Thuna chápat 
více než Bergler, jenž dostal zakázku na vytvoření poněkud makabrozní-
ho epitafu, který si Thun nechal umístit do parku na Cibulce. V roce 1822 
zadal Thun Berglerovi návrh stély, který má povahu jakéhosi neoklasicist-
ního mementa mori. V imaginární italizující krajině sedí stárnoucí člověk 
s Thunovými portrétními rysy. K němu se otáčí okřídlený genius s po-
chodní a upozorňuje na konečnost všech věcí. Scénu doprovází němec-
ko latinská citace MIR EINE WEILE / OMNIA TEMPUS HABENT. 
V kontextu zobrazování antických epitafů se jedná o zřejmé zobrazení 
genia, který člověka doprovází během jeho životní pouti, což je poměr-
ně odvážný projev u vysokého církevního hodnostáře, i když se můžeme 
domnívat, že nejednoznačnost zobrazení mohla eféba interpretovat i jako 
anděla. Technickým provedením byl pověřen nejvýznamnější sochař české-
ho neoklasicismu Václav Prachner. Franz Nadorp, portrét Josefa Berglera, 1823, litografie, papír, soukromý majetek
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VÁCLAV PRACHNER se narodil 19. září 1784 sochaři Petru Prachnerovi. 
Náležel k prvním žákům Josefa Berglera na pražské akademii. Ačkoliv nemáme 
žádnou zprávu o Prachnerově studijní cestě, lze se oprávněně domnívat, že musel 
nějakou dobu pobývat v Římě, kde přišel do styku s uměním u okruhu Antonia 
Canovy. Velice záhy se Prachner stává nejzaměstnanějším českým sochařem. 
Často vytváří práce na základě předloh Josefa Berglera. Kvůli absenci sochařské 
třídy slouží Prachnerův atelier jako sochařská speciálka pražské akademie. Václav 
Prachner zemřel 3. dubna 1832 ve věku 48 let na tuberkulózu. 

Na Cibulce si Thun nechal postavit vše, co podle tehdejších kritérií pat-
řilo k romantickému parku – rytířským hradem počínaje a čínským pa-
vilonem konče. Součástí parku byl vodotrysk a další vodní hrátky. Sídla 
si Thun nicméně dlouho neužil, protože zemřel 22. října 1826. Po pohřbu 
bylo přikročeno k vytvoření reprezentativního náhrobku, který objednal 
Leopoldův příbuzný hrabě Josef Matthias Thun-Hohenstein (1794–1868). 
Ten je v českých kruzích znám především jako vynikají znalec českého ja-
zyka a překladatel Rukopisu královédvorského do němčiny. Původní mo-
del se skládal ze 67 částí a byl vytvořen na základě kresby Josefa Berglera 
Václavem Prachnerem, který zhotovil také modely pro oba znaky. Celé 
dílo měly odlít slévárny v Hořovicích, i když byla ve hře i novojáchymov-
ská fürstenberská slévárna, která v roce 1829 poskytla rozpočet na 4500 
zlatých vídeňské měny. Tato předraženost zavedla objednavatele ke kon-
kurenčním Hořovicím, které nakonec zakázku provedly za 3410 zlatých 
konvenční měny. Prachner si nárokoval odměnu 800 zlatých za vytvoření 
a sestavení modelů (za oba znaky dalších 200 zlatých). Vzhledem k tomu, 
že jak Bergler, tak především Prachner zemřeli, museli zakázku dokon-
čit v Prachnerově atelieru ve Spálené ulici jeho žáci Ferdinand Pischelt 
a Anton Melzer. Od roku 1833 bylo upravováno místo pro Thunův po-
mník, který byl umístěn na reprezentativní hlavní ose na konci hřbito-
va (tehdy nebyl Malostranský hřbitov ještě rozšířen a za Thunem ved-
la hřbitovní zeď). V  roce 1835 byl odlitek konečně dokončen slévačem 
Dominikem Zafoukem a ve stejném roce postaven. Drobné dokončovací 
práce probíhaly v následujících letech.

FERDINAND PISCHELT se narodil 17. ledna 1811 v severočeském Grabštejně. 
Byl žákem pražské akademie a praxi získal v atelieru Václava Prachnera. Je od něj 
známo vícero děl, především náhrobků. Na Malostranském hřbitově se například 
nachází dvojhrob Terezie Pinklové a Václava Bayera. Jeho dílo se vyznačuje stro-
hou korektností. Tam, kde se mohl opřít o předlohy Václava Prachnera je Pischelt 
velice dobrým modelérem. Zemřel 24. února 1852 v Praze ve věku 41 let.

ANTON MELZER, blíže neurčený sochař pocházející patrně ze severočeského 
Sloupu, kde prošel nejdříve dílnou Josefa Maxe st. V Praze od 20. let 19. století Stéla Mir eine Weile od Václava Prachnera podle Josefa Berglera, 1822, pískovec, foto autor 2013
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studoval pražskou akademii. Podobně jako Pischelt pracoval v atelieru Václava 
Prachnera, kdy byl na adrese ve Spálené zapsán ještě ve třicátých letech. Neúspěšně 
se pokusil zprostředkovat vstup k Václavu Prachnerovi Josefu Maxovi ml., s nímž 
byl v přátelských vztazích. Bližší životní data nejsou známa.

DOMINIK ZAFOUK se narodil 1. června 1796 v Komárově. Studoval na vídeň-
ské akademii a pracoval postupně pro několik zahraničních sléváren. Nejznámější 
prací je spolupráce na Thunově náhrobku. Jeho synem je Rudolf Dominik Zafouk. 
Na Malostranském hřbitově byli pochováni další členové rodiny Emanuel a Gustav.

To, že byl Thun pohřben na Malostranském hřbitově, vyplývalo z jeho 
výslovného přání v závěti. Thun byl s činností kolem hřbitova obeznámen 
a zjevně pozorně sledoval každoroční Májové slavnosti, neboť se o nich 
v testamentu zmiňuje.

MÁJOVÁ SLAVNOST byla založena spisovatelem Václavem Františkem 
Velebou. První slavnost se konala 7. května 1807 a byla řízena opatem strahov-
ského kláštera Milo Grünem. Thunovi bylo patrně sympatické nenásilné vykro-
čení náboženství z kostelních prostor a jeho prolnutí s duchovním prostorem hřbi-
tova. V poslední době byla Májová slavnost obnovena Sdružením pro záchranu 
Malostranského hřbitova.

Náhrobek je postaven na pravoúhlém půdorysu. Samotný podstavec stojí 
na třech stupních a je oddělen od okolního hřbitova plotem, na jehož 
každém rohu je umístěn oblý sloupek. Obě delší strany nesou nápiso-
vé desky. Na vrcholku podstavce klečí v modlitbě Leopold Leonhard 
se spojenýma rukama v modlitbě. Před ním se nachází otevřená kniha, 
v níž spočívají biskupovy ruce. S poněkud zvednutou hlavou se dívá na 
východ směrem ke kostelu Nejsvětější Trojice. Thun je vyobrazen nad 
rámec své církevní hodnosti jako kníže-biskup pasovského knížectví, 
což bylo nepochybně záměrem, jak upozornit na Thunův stav. Na pol-
štáři je položeno biskupské pallium. Na přední straně soklu se nachá-
zí erb knížete-biskupa. Je použit thunovský znak rozšířený o běžícího 
pasovského vlka. Opět i zde je zdůrazněno pasovské pallium polože-
né přes štít jako odznak biskupské moci. Není od věci poznamenat, že 
Thun si přál být s palliem pohřben. Na zadní straně je umístěn regulér-
ní erb Thun-Hohensteinů. Podobně zajímavé jsou i další detaily týkající 
se jednotlivých nápisů. Na severní straně je použit nápis LEOPOLDO 
LEONARDO E COMITIBUS A THVN-HOHENSTEIN PRINCIPI 
EPISCOPO PATAVINO AO. MDCCXLVIII XV. CAL. MAII IN ARCE 
TESCHINENSI BOHEMIAE NATO. AO MDCCCXXVI X CAL. NOV. 
IN PAVSILIPO SVO CYBVLKA DEFVNCTO. NEPOS GRATVS IOS. 
MATH. COMES A THVN-HOHENSTEIN, což v překladu znamená Celkový pohled od severovýchodu a detail, foto autor 2013
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„Pro Leopolda Leonarda hraběti z rodu Thun-Hohensteinů, pasovskému kní-
žeti-biskupu, narozenému 1748 patnáctého dne před květnovými kalendami na 
děčínském hradě v Čechách, zemřelému 1826 desátého dne před listopadovými 
kalendami na Cibulce, na svém Posillipu, vděčný synovec Josef Matyáš hrabě 
Thun-Hohenstein“. Opět i v tomto případě se nachází v textu několik zají-
mavých a poněkud netradičních aspektů. Především zaujme, že součástí 
není žádný náboženský text. Jde o poměrně strohý nápis, zajímavý přede-
vším tím, že je namísto běžnějšího Passaviensi zvoleno nepříliš korektní 
Patavino, které může někdy znamenat i Padovu. Nápis upozorňuje na 
fakt, že na hřbitově je pohřben pasovský kníže biskup, který nezemřel 
ve své diecézi, ale v azylu, který našel na Cibulce. Tak má také vyznít 
ono poetické přirovnání k Posilippu, které do chladného záalpí přená-
ší středomořskou komponentu poetického místa. V Posilippu měl nalézt 
poslední spočinutí autor Aeneis tj. románu popisující útěk z Troje, slavný 
antický básník Vergilius. Přirovnání k Posilippu byl u opět Thuna zdů-
razněn aspekt libého azylu, kde ho nalezla i smrt. Proto také i ona stéla 
Mir eine Weile (koncipovaná jako náhrobek), v  níž Thun demonstruje 
vlastní rezignaci a smiřuje se se smrtí. Na jižní straně se nachází nápis 
TECVM SVAVE DECVS MOS PIETASQVE CVBANT, který znamená 
„S Tebou, drahá okraso, klesají mravy a zbožnost“. Tato textace je nicméně 
klasickým moralistickým povzdechnutím, které byly používány ve fune-
rální poetice.

Dějiny umění mají tendenci k hledání genealogie námětů. I v tomto pří-
padě byly hledány předobrazy, které mohly vznik náhrobku inspirovat. 
Klečící postava je v umění odvozena z motivu klanění tří mágů (králů) 
a zobrazení Ježíše Krista na Olivetské hoře, kde ptá Boha Otce, proč jej 
opustil. Postupně se z ní vyvinul osamocený motiv modlící se postavy do-
nátora při okraji obrazu. Samotný námět se i monumentalizuje a stává se 
předmětem funerálního zobrazení během renesance. Patrně nejkrásněj-
ším příkladem je náhrobek kardinála Philippa Wilhelma Bavorského od 
Hanse Krumpera z roku 1611 v řezenském chrámu. Naprosto dokonalý 
a ve světě známý je náhrobek kardinála René de Birague od Germaina 
Pilona (po roce 1584), dnes umístěný v Louvru. Žádné z takových děl 
nebylo určeno pro volné prostranství. Navíc zde chybí všechny poukazy 
na kříž anebo oltář, s nímž by mohl Thun komunikovat. Proto je také 
motiv osamocené devoce v přírodě naprosto novým námětem a spíše než 
s neoklasicismem vykazuje silné pouto s romantismem, který si liboval 
v propojení člověka s přírodou. Ne náhodou Thun budoval na Cibulce 
romantizující park a s obdivem se vyjadřoval o Májových slavnostech. 
Jeho přání být pohřben na všeobecném hřbitově mohlo být uskutečněno 
pouze tímto způsobem. Jak ideovým, tak formálním předobrazem byl 
následně náhrobek papeže Pia VI ve vatikánském svatém Petru. Biskupský a thunovský erb, foto autor 2013
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PIUS VI., vlastním jménem Giovanni Angelo Braschi (1717–1799), získal na jezuit-
ské koleji titul doktora práv. Jako právník stoupal velice rychle v církevní hierarchii. 
Záhy si jej všiml papež Klement XIV., který jej učinil jedním ze svých tajemníků. 
1766 se stal papežským pokladníkem. Papežem byl zvolen na konkláve 15. února 
1775. Liberálně zaměřený papež se stal hlavním exponentem protijezuitské strany. 
Po celou dobu pontifikátu čelil tendencím omezit papežský vliv. Jeho protirepu-
blikánské pokusy se ukázaly jako neúčinné. V roce 1796 Francouzi napadli Itálii 
a zabrali papežské město Anconu. Po uzavření míru v roce 1797 došlo k dalším 
nepokojům, které byly záminkou k francouzské invazi. Pius byl vyzván k rezignaci, 
což odmítl. Následně byl odstraněn a eskortován do Francie, kde zemřel v roce 1799. 

Oba církevní hodnostáři tedy sdíleli obdobný smutný osud vyhnanců 
a zajatců okolností. Oba zemřeli v exilu. A oba jsou zobrazeni jako mar-
tyři ne nepodobní Kristům na Olivetské hoře. Takové ztotožnění mohlo 
být vykládáno jako svatokrádež, nicméně se domníváme, že tato ideová 
konotace byla známa pouze objednavatelům a tvůrcům, přičemž je prav-
děpodobné, že s Thunem mohla být tato myšlenka i konzultována. Je ve-
lice nepravděpodobné, že by se objednavatel intelektuálně koncipované 
stély Mir eine Weile nepřipravoval na smrt. Náhrobek Pia VI. je poslední 
velkou realizací nejvýznamnějšího sochaře oné doby. Antonio Canova vy-
tvořil sochu klečícího papeže mezi lety 1817–1822. 

ANTONIO CANOVA se narodil v roce 1757 v severoitalském Possagnu a prv-
ní umělecké lekce získal v Benátkách. Canovovy první práce se nesou v duchu 
klasicizujícího baroku (Daedalos a Ikaros). Poté, co přišel do Říma, se seznámil 
s archeologickými vykopávkami a stal se vyznavačem klasické kultury. V Římě, 
kde pracuje od 80. let 18. století, se vypracoval k nejuznávanějším sochařům, jemuž 
svěřovaly zakázky panovnické dvory celé Evropy. Canovova nezpochybnitelná au-
torita a jeho elegantní styl se stal synonymem pro moderní sochařství, jemuž se 
v českém prostředí snažil přiblížit například Václav Prachner. Závěrem jmenujme 
alespoň několik prací tohoto nejvýznamnějšího z významných – Amor a Psyche, 
Hebé, Tři grácie, Napoleonovu bustu, portrét Pauliny Letizie Borghese, náhrobek 
arcivévodkyně Marie Kristýny ve Vídni nebo náhrobek papeže Klementa XIII ve 
Vatikánu. Canova zemřel v Benátkách v roce 1822. 

Věhlas tohoto mistrovského díla se šířil velice rychle. Podobně jako další 
Canovovy sochy byly reprodukovány grafickými listy, takže je nepravdě-
podobné, že by plastika nebyla v Praze známa a diskutována. S papežovou 
sochou vykazuje několik shodných rysů. Náhrobek je dominantou, která 
přímo demonstruje Thunův pevný postoj jako protest proti republikánské 
nespravedlnosti. Na to, že tento monument musel mocně působit, ukazu-
je i jeho vliv na smíchovského rodáka a nejvýznamnějšího českého socha-
ře 19. století Josefa Václava Myslbeka, který se při ztvárnění kardinála 

Socha papeže Pia VI. od Antonia Canovy, foto archiv autora

Náhrobek kardinála Reného de Birague od Germaina Pilona, 

foto archiv autora



16 17Ursprünglich lediglich ein gelegentlich benutzter Pestfriedhof, un-
ter Weingärten, Obstgärten und Feldern zwischen Smíchov und 
Košíře situiert, diente der Kleinseitner Friedhof ab Ende des 18. Jh. als 
Hauptbegräbnisstätte der linksuferigen Teile Prags. Allmählich wurde 
er zu einer Freilicht–Glyptothek, wo man Werke namhafter Bildhauer 
des 19. Jh. bewundern kann. Die Dominante dieses Friedhof stellt zwei-
fellos das über 5 m hohes Monument im Herzen vom alten Teil des 
Friedhofs dar. Das Monument, das in Böhmen seinesgleichen sucht, 
spricht über den weltlichen Ruhm und über das Exilleben eines von 
seinem Staat verbannten Herrscher aus dem alten in Böhmen leben-
den Geschlecht – Leopold Leonard Graf Thun-Hohenstein. Leopold 
Leonhard Raymund Graf von Thun und Hohenstein wurde am 17. April 
1748 auf dem Grafenschloß in Děčín (Tetschen) als Sohn von Johann 
Joseph Graf von Thun und Hohenstein und Maria Christiana Gräfin 
von Hohenzollern und Hechingen geboren. Er wurde bereits in seiner 
Jugend zur Priesterlaufbahn bestimmt, von Anfang an mit einer klaren 
Ausrichtung auf Passau, wo bereits drei Familienmitglieder als Bischöfe 
tätig waren. Nach dem Studium von Theologie und Philosophie mach-
te er eine schnelle Karriere. Bereits 1768 bekam er von Joseph II. das 
Recht der ersten Bitte für das Kapitel an der Passauer Kirche. Im Jahr 
1771 wurde er in Litoměřice (Leitmeritz) zum Priester geweiht, 1787 zum 
Domkapitular in Passau ernannt. 1794 wurde Leopold Leonhard von sei-
nem Vetter, Bischof Thomas Johann Grafen Thun, zum Weihbischof von 
Passau und Generalvikar erhoben. Nach dem Tode seines Vetters wurde er 
vom Passauer Kapitel einstimmig zum Fürst-Bischof von Passau gewählt. 
Er war bereits der Vierte von seiner Familie, der das Amt des souveränen 
Fürsten des heiligen römischen Reichs bekleidete. Am 24.7.1797 erfolgte 
die päpstliche Konfirmation der Wahl, zwei Tage später erhielt er vom 
Papst Pius VI. das Pallium, ein Zeichen der Passauer Exemtion. Thuns 
Regierung wird allgemein als positiv bewertet, er hat in seinem Staat za-
hlreiche Reformen eingeführt (z.B. die Todesstrafe abgeschafft, Handel 
und das Schiffahrt belebt). Er förderte Kultur, Kunst und Wissenschaft.  
Ihm stand leider wenig Zeit zur Verfügung, um seine Reformen umzu-
setzen – 1798 brachen die französischen Revolutionskriege auch über 

Leopold Leonhard
Thun-Hohensteins Grabmal

Adam Hnojil

Bedřicha Schwarzenberga nechal ještě padesát let po vzniku této sochy 
volně inspirovat právě touto plastikou. Rozdíl mezi Schwarzenbergem 
a Thunem je především ten, že Myslbek vytvářel Schwarzenberga s jasnou 
strategií interiérové plastiky. Je zřejmé, že Thunův náhrobek byl budován 
s jasným účelem prezentovat biskupa jako církevního hodnostáře, který 
dožil v nuceném exilu. Proto do něho jeho tvůrci zabudovali několik prv-
ků, které toto poselství dodnes nesou. Ne náhodou je nejen také proto 
Thunův monumentální pomník nejvyšší a také nejvýznamnější funerální 
památkou 19. století na území Čech.

Použitá literatura
K tématu se neváže mnoho zásadní literatury. Zásadní nová zjištění při-
náší především skvělý Christian HECHT, Säkularisation und Memoria. 
Das Grabdenkmal des letzten Passauer Fürstbischofs Leopold Leonhard 
Grafen von Thun und Hohenstein auf dem Kleinseitner Friedhof in Prag, 
in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte der Universität Wien, Band 
LIV, Wien, s. 223–240, který se stal základním podkladem pro tento 
text. Hecht přináší důležitá zjištění především ohledně chybných textací 
a Thunova oblečení. Celkově také korektně zjišťuje ideologický koncept 
celé památky. Podobně jako Roman PRAHL a kolektiv, Umění náhrob-
ku v českých zemích let 1780–1830, Praha 2004, využívá archivní rešerši 
provedenou Pavlem Zahradníkem, který k pomníku zjistil všechny ar-
chivní podklady. Dílčím způsobem se pomníku věnují Michal SOKOL, 
Malostranský hřbitov, Praha 1940 a Jarmila BLAŽKOVÁ, Malostranský 
hřbitov v Košířích, Praha 1940; Stéle Nur eine Weile se věnovala Taťána 
BULIONOVÁ-KUBÁTOVÁ, Bergler a Prachner na Thunově Cibulce, 
Památky a příroda 9, 1984, s. 596–598, ke spolupráci Josefa Berglera 
a Václava Prachnera Taťána BULIONOVÁ-KUBÁTOVÁ, Václav Prachner 
(1784–1832), Sochařské dílo a náměty malíře Josefa Berglera (1743–1829), 
Praha 1994, Taťána BULIONOVÁ-KUBÁTOVÁ, O  kresbách sochařů 
a pro sochaře v první třetině 19. století v Čechách, Umění 39, 1991, s. 
159–168. K úpravám Cibulky V. PETROVSKÝ, Některá nová zjištění 
o plastikách na košířské Cibulce, in: Staletá Praha, 16, 1986, s. 217–228. 
K recepci novogotiky na Cibulce Taťána PETRASOVÁ, The origins of 
Prague neo-Gothic Architecture, Umění 6, XLIV, 1996, s. 499–513. Při 
psaní biografických hesel byl využit Constantin von WURZBACH, 
Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 45 Theil, Wien 
1882, J. HELFERT, Leopold Leonard Graf Thun, exemter Fürst-Bischof 
zu Passau, in: Neuer Nekrolog der Deutschen, 4. 2. 1826, Ilmenau 1828, 
s. 631–637. Prokop TOMAN, Nový slovník československých výtvarných 
umělců, Praha 1947 a vlastní zjištění.
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das Passauer Hochstift herein und mit dem Frieden von Lunéville 1801 
war das Schicksal der geistlichen Territorien besiegelt. Nach der Pariser 
Konvention zwischen Österreich und Frankreich vom 26.12.1802 wur-
de der Bischofsstaat zwischen Kurbayern und Salzburg-Toskana auf-
geteilt. Thun erhielt eine Finanzabfindung, doch er dachte nie an end-
gültigen Abschied von Passau. Er hat die Verwaltung des Bistums dem 
Geistlichen Rat anvertraut und  behielt sich auch weiterhin alle wichti-
geren Angelegenheiten zur persönlichen Entscheidung vor. Als seine 
Residenz hat er einen Teil des Schlosses Freudenhain beansprucht, wo 
sein schöner Bischofsgarten war. Die bayrischen Monteglas-Regierung 
hat es jedoch nicht bewilligt. Als Thun ś  Vertreter in Passau galt Karl 
Kajetan Graf von Gaisruck (1769–1846). Interessanterweise haben zwei 
Schwestern des Grafen von Gaisruck, Marianne und Henriette, ihre le-
tzte Ruhe ebenfalls auf dem Kleinseitner Friedhof, nur ein Paar Schritte 
von Thun-Hohenstein, gefunden. Durch das Konkordat von 1817 wur-
de das Bistum Passau der neuen Kirchenprovinz München und Freising 
eingegliedert. Als der Graf von Gaisruck zum Erzbischof von Mailand 
ernannt wurde, hat Thun nochmals versucht, sein Amt zu übernehmen, 
doch seine Hoffnungen sind erneut gescheitert. Erst zu jener Zeit hat 
er beschlossen, in Prag festen Fuß zu setzen und ein heute nicht mehr 
bestehendes Palais auf der heutigen Národní třída sowie das Anwesen 
Cibulka am Rande Prags zu kaufen. Er ließ Cibulka auf solche Weise 
umgestalten, damit es ihn an sein geliebtes Passau und vor allem an sein 
tusculum, den bischöflichen Garten am Schloß Freudenheim, erinnern 
würde. Auf der Cibulka gab es einen berühmten romantischen Garten, 
wo der antretende Historismus (Neugotik) zum ersten Mal in Böhmen 
zum Vorschein kam. Zu diesem Garten gehörte auch  ein Ritterturm, ein 
chinesisches Pavillon, ein Springbrunnen und verschiedene Wasserspiele. 
An der künstlerischen Gestaltung der Cibulka hat sich eine ganze Reihe 
von Prager Künstlern, an der Spitze mit dem ersten Direktor der Prager 
Akademie der Bildenden Künste Josef Bergler (1753–1829), beteiligt. 
Josef Bergler, der in Passau tätig war, kam nach Prag in den 90er Jahren 
des 18. Jh. mit Einwilligung von Leopold Leonhard Thun-Hohenstein.
Als Kaiser Franz I. von Österreich am 9.6.1824 gemeinsam mit seiner 
Gemahlin Karoline Auguste und dem Kronprinzen Ferdinand nach 
Prag kam, hat er auch das Anwesen Cibulka besucht. Zur Erinnerung an 
diesen hohen Besuch wurde hier eine Stele errichtet. Leopold Leonhard 
Thun Hohenstein verstarb auf seinem Vorstadtanwesen Cibulka am 22.10. 
1826 im gesegneten Alter von 79 Jahren.  In seinem letzten Willen hat er 
ausdrücklich seinen Wunsch geäußert, auf dem Kleinseitner Gottesacker 
begraben zu sein. Er hat den Friedhof sehr gut gekannt, da er in der 
Friedhofskirche seine zweite Priesterweihe (nach 50 Jahren) gefeiert hat, 
und die auf dem Friedhof seit 1807 alljährlich stattfindende Maifeier mit 

Interesse zu verfolgen pflegte. Leopold Leonhard war in Prag sehr belie-
bt, er hat sich als Förderer der armen Anstalten der Barmherzigen Brüder 
und der Elisabetinerinnen sowie als Mäzen hervorgetan. So kam es, daß 
ihn die Bürger Prags am 24. Oktober 1826 auf ihren Schultern auf den 
Kleinseitner Friedhof getragen haben, wo er beim Fackelschein begra-
ben wurde. Leopolds Verwandter, Josef Mathias Graf Thun-Hohenstein 
(1794—1868), ein Kenner der tschechischer Sprache (Übersetzung der 
Handschrift von Königinnenhof ins Deutsche), hat für ihn ein repräsen-
tatives Grabmal bestellt. Das ursprüngliche Modell, aus 67 Teilen zusa-
mmengesetzt, wurde nach einer Zeichnung von Josef Bergler vom Prager 
Bildhauer Václav Prachner (1753–1829) hergestellt, der auch Urheber der 
Modells beider Wappen war. Das Denkmal wurde dann in den Gießereien 
des Grafen Wrbna in Hořovice bei Prag gegossen (die Kosten betrugen 
ca 3500 Gulden). Prachner bekam  800 Gulden für die Zusammensetzung 
der Modells und weitere 200 Gulden für die beiden Wappen. Da Josef 
Berger (†1829) und Václav Prachner (†1832) zur Zeit der Beendung 
des Denkmals bereits tot waren, hatten Prachner ś Schüler, Ferdinand 
Pischelt und Anton Melzer, das Werk zu beenden. Seit 1833 wurde auf ei-
nem Ehrenplatz des Kleinseitner Friedhofs, an der Hauptachse am Ende 
des Friedhofs ein Standort für das Denkmal hergerichtet.  Im Jahre 1835 
wurde der Abguß des Denkmals vom Gießer Dominik Zafouk (1795–1878) 
beendet und im gleichen Jahr wurde es an die geplante Stelle angebracht. 
Kleine Beendungsarbeiten dauerten noch etliche Jahre.Das Denkmal ist 
auf einem rechteckigen Grundriß errichtet und sein Postament hat drei 
Stufen. Ein gußeiserner Zaun trennt es von dem übrigen Friedhof. Oben 
auf dem Postament kniet Leopold Leonhard, in ein Gebet vertieft. Vor 
ihm liegt ein offenes Buch. Der Bischof schaut mit dem leicht gehobenen 
Haupt zur nahen St. Dreifaltigkeitskirche. Auf einem Kissen liegt sein 
Pallium (mit dem er sich, übrigens, begraben ließ). An der vorderen Seite 
des Postaments befindet sich das Zeichen seiner Würde – das Wappen der 
Familie Thun, um den laufenden Wolf von Passau und die Hoheitszeichen 
erweitert.  Auch hier wird das Pallium als Symbol der Bischofsmacht be-
tont. An der Rückseite ist das Hauptwappen der Thun–Hohenstein, mit 
zwei abgewendeten Einhörnern als Schildhalter.Am beiden Längstseiten 
des Postaments gibt es interessante Inschriften: An der Nordseite heißt es: 
LEOPOLDO LEONARDO E COMITIBUS A THVN–HOHENSTEIN 
PRINCIPI EPISCOPO PATAVINO AO. MDCCXLVIII XV. CAL. MAII 
IN ARCE TESCHINENSI BOHEMIAE NATO. AO MDCCCXXVI X 
CAL. NOV. IN PAVSILIPO SVO CYBVLKA DEFVNCTO. NEPOS 
GRATVS IOS. MATH. COMES A THVN–HOHENSTEIN. 

Dem Leopold Leonhard Graf aus dem Geschlecht der Thun–Hohenstein, 
Passauer Fürst – Bischof, geboren 1748 den 15. Tag vor den Maikalenden 
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auf dem Teschener Schloß in Böhmen, gestorben 1826 am 10. Tag vor den 
Novemberkalenden auf Cibulka, seinem Posilippus, der dankbare Neffe 
Josef Mathias Graf Thun–Hohenstein.Interessant ist, daß die nördliche 
Inschrift gleich zwei Fehler trägt: PATAVINO bedeutet nicht Passau, son-
dern Padua, und Bischof Thun verstarb nicht am 23. Oktober, sondern 
am 22. Oktober. Das Gut Cibulka wird hier mit Posilippo verglichen, 
einer Stelle, wo der römische Dichter  Publius Vergilius Maro, Autor vom 
Epos Aeneis, über die Flucht des Haupthelden aus Troja handelnd, seine 
letzte Ruhe gefunden hat. Hier wird der letzte Asyl des großen Dichters 
mit dem Asyl des Fürst-Bischofs Thun verglichen. An der südlichen Seite 
befindet sich die Inschrift: TECVM SVAVE DECVS MOS PIETASQVE 
CVBANT (Mit Dir, teuere Zierde, sinken die Sitten und die Frömmigkeit). 
Dieser Text stellt, mehr oder weniger, einen klassischen moralistischen 
Seufzer dar, so wie sie in der Funeralpoetik verwendet wurden.

Interessant ist, daß die Schicksale des entthronten Bischofs und seiner 
Künstler auch nach dem Tode verbunden blieben – Josef Bergler wurde 
auf dem Friedhof von Olšany begraben, und sein Grabmal war Werk des 
Bilhauers Josef Max. Viel später wurde das halb vergessene Grabmal von 
der Familie Mašek gekauft und als Begräbnisstätte dieser Familie zum 
Kleinseitner Friedhof übertragen. Das ehemalige Bergler-Grabmal liegt 
daher nur einige m vom Monument des Bischofs entfernt.

Neben der Statue des Fürst – Bischofs erinnert auf dem Kleinseitner 
Friedhof an diesen entthronten Herrscher auch eine Stele, die ursprüng-
lich auf der Cibulka stand. Es handelt sich um eine Art vom neoklassizis-
tischen memento mori. Urheber des Entwurfs war ebenfalls Josef Bergler 
(1822). In der imaginären stylisierten Landschaft sitzt ein alternder 
Mensch mit Thun ś Gesichtszügen. Zu ihm wendet sich ein beflügelter 
Genius mit Fackel und mahnt ihn an die Endgültigkeit sämtlicher Dinge. 
Die Szene wird von einer deutsch–lateinischen Zitierung MIR EINE 
WEILE / OMNIA TEMPUS HABENT begleitet. Mit der technischen 
Durchführung der Stele wurde der schon oben erwähnte Václav Prachner, 
der bedeutendste Bildhauer des tschechischen Neoklassizismus, beauftra-
gt. Prachner war ebenfalls Schöpfer vom Modell der Stele, die an den 
bereits oben erwähnten Besuch des Kaiserpaars und des Thronfolgers auf 
der Cibulka mahnen sollte. Die Kunstgeschichte ist ständig auf der Suche 
nach der Genealogie des Sujets. Deswegen wurde auch hier nach mög-
lichen Vorbildern gesucht. Die kniende Gestalt ist wohl aus dem Motiv 
der Anbetung der Drei Könige und der Darstellung Christi auf dem 
Ölberg abgeleitet. Später wurde daraus die kniende Gestalt am Bildrand 
(Donator), und noch später eine funerale Darstellung. Als ein Beispiel 
aus der Umgebung Böhmens kann hier das Grabmal des Kardinals 

Philipp Wilhelm von Bayern, Bischofs von Regensburg (1576–1598) von 
Hans Krumper (1570–1634) aus dem Jahr 1611 vom Regensburger Dom 
anzuführen. Von vollkommener Schönheit und vom Weltruhm ist das 
Grabmal des Kardinals René de Birague (1509–1583) vom französischen 
Bildhauer Germain Pilon (1537–1590) aus dem Jahre 1584. Eine ideale 
Vorlage stellt auch das Grabmal vom Papst Pius VI. in Vatikan dar, das le-
tzte große Werk von Antonia Canova, dar. Dieses Meisterwerk wurde nur 
etliche Jahre vor dem Tode des Bischofs Thun (1822) beendet. Interessant 
ist, daß der Papst Pius VI. das Schicksal von Bischof Thun geteilt hat 
– beide zwei wurden von dem revolutionären Sturm getroffen, mußten 
auf ihr Amt verzichten und sind am Ende im Exil verstorben (Pius VI. 
starb 1799 in Valence, Frankreich). Das Canovas Werk auf unzähligen 
graphischen Blättern präsentiert wurde, kann  wohl vermuten, daß es die 
Schöpfer von Thun ś Grabmal gekannt haben konnten. Keines von den 
oben genannten Werken war jedoch für die Präsentation unter dem freien 
Himmel bestimmt. Schon deswegen kann man die Plastik des Bischofs 
Thun für ein vollkommen neues Moment in der bildenden Kunst in der 
freien Natur halten. Diese starke Bindung eines Menschen an die Natur 
ist typisch für den Romantismus.

Das Grabmal des Fürst-Bischofs Thun machte bald Schule. Man kann 
den Einfluß der Thun-Statue noch nach 50 langen Jahren ganz deut-
lich im Werk des bedeutendsten Bildhauers vom 19. Jh., Josef Václav 
Myslbek, spüren, der sich bei der Darstellung des Kardinals Friedrich 
von Schwarzenberg (1809–1885) davon frei inspirieren ließ. Myslbek hat 
jedoch vom Anfang an eine Interieurplastik konzipiert, indem Thuns 
Monumentalgrabmal mit Recht für das größte und bedeutendste freis-
tehende Friedhofsdenkmal des ganzen 19. Jh. auf dem Gebiet Böhmens 
gehalten wird. 

Schöpfer des Grabmals:
Josef Bergler (1753–1829)
Maler, Darsteller des Neu-Klasizissmes, erster Direktor der Prager Akademie der 
bildenden Künste. Er stammte aus Salzburg, aus einer Bildhauerfamilie. Bergler 
studierte in Mailand (ab 1776), und in Rom. Danach arbeitete er in Passau für 
die Fürst-Bischöfe Thomas Johann Thun-Hohenstein und Leopold Leonhard 
Thun-Hohenstein. Im Jahre 1799 wurde er beurlaubt, um in Prag die Akademie 
der Bildenden Künste in Gang zu setzen. Er hatte sie, mit den Worten des Johann 
Wolfgang Goethe gesagt, zu ersten europäischen Institutionen dieser Art erho-
ben. Seine Aktivitäten waren umfangreich, er lehrte sowie an der Akademie als 
auch in Privathäusern, schuf Vorlagen für Studenten und Statuenentwürfe, mal-
te Altarbilder usw. Das Torso seiner Hinterlassenschaft befindet sich heute in der 
Nationalgalerie in Prag. Er wurde ursprünglich auf dem Friedhof Olšany begra-
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ben und sein schönes Grabmal, vom Bildhauer Josef Max nach dem Entwurf von 
Bergler ś Schüler und Adoptivsohn Franz Christian Waldherr durchgeführt, wurde 
von der Familie Mašek gekauft und auf den Kleinseitner Friedhof übertragen.

Václav Prachner  (1784–1832)
Bildhauer, Schüler von Josef Bergler an der Prager Kunstakademie. Er stammte 
aus einer Künstlerfamilie, sein Vater, Peter Prachner, war ebenfalls Bildhauer. 
Man vermutet, daß Václav Prachner Italien besucht hat, uns daß er während sei-
nes Aufenthalts in Rom von Werken des Antonio Canova beeinflußt wurde. Nach 
seiner Rückkehr nach Prag wurde er zum erfolgreichsten Bildhauer Böhmens, und 
pflegte seine Plastiken meistens nach dem Entwurf von Josef Bergler zu schaffen. 
Sein Atelier diente als Unterrichtsstätte der Prager Akademie, da die billdhaueris-
che  Abteilung erst später errichtet wurde. Er befasste sich u.a. mit Ausführung von 
Funeralplastiken. Außer dem Thun-Grabmal befinden sich auf dem Kleinseitner 
Friedhof auch die Grabplastik der Sophia Gräfin von Waldstein-Wartenberg und 
die Funeralplastik der Familie Panszky (heute eine Kopie). Von ihm stammt  eben-
falls die aus Cibulka überführte Stele „Mir eine Weile“.

Dominik Zafouk (1795–1878)
Modelleur, Former und Gießer in der Eisengießerei des Grafen Wrbna zu Komárov 
in der Nähe Prags.  Seinen ersten großen Auftrag bedeutete die Form für das 
Grabmal und für die Wappen des Leopold Leonhard Thun-Hohenstein (1829--1830.  
Bekannt ist auch seine Form für das Denkmal der Schlacht bei Kulm (1813) nach 
dem architektonischen Entwurf von Pietro Nobile. Auf dem Kleinseitner Friedhof 
sind zwei weitere Mitglieder der Familie Zafouk begraben – Emanuel (†1877) und 
Gustav (1823—1868), die sich ebenfalls als Eisengießer und Modelleurs betätigt 
haben. Sein Neffe Rudolf Dominik Zafouk jr. wurde später in Wien berühmt.
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+

  Umístění náhrobku Leopolda Leonharda 

Thun-Hohensteina je na plánu 

Malostranského hřbitova označeno 

křížkem.

+



Kudy na Malostranský hřbitov

Metrem po trase B do stanice Anděl, odtud tramvají č. 4, 7, 9 nebo 10 do 
zastávky Bertramka, která se nachází přímo u Malostranského hřbitova.


