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SPOLEČNOST/HISTORIE

TÝDENÍK KROMĚŘÍŽSKA

Barokního architekta Cyraniho známe
i z mnoha staveb na Kroměřížsku
Kolem Ignáce Josefa Cyraniho dodnes badatelé vedou polemiku, stejně jako o mnoha umělcích z období baroka. Narodil
se okolo roku 1700 a pravděpodobně pocházel z českého šlechtického rodu. Jeho životem se v současnosti zabývá jeden
z potomků rodiny Cyraniů Michal R. Cyrany, který výsledky svého bádání připravuje k tisku společně s historikem umění
Jiřím Kroupou, univerzitním profesorem Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Podle zjištění svého příbuzného vystudoval Cyrani roku 1726 pražskou Karlovu univerzitu.
„Roku 1730 se objevil v Koryčanech u svého švagra, který tam byl vrchním hejtmanem na panství. Cyrani je tehdy označován slůvkem ,z Prahy‘. Zřejmě právě prostřednictvím švagra se stal geometrem u hrabat Petřvaldských (ve Střílkách a
v Tovačově) a zabýval se kreslením katastrálních map,“ přibližuje spojitost s Kroměřížskem Jiří Kroupa. Po svém sňatku
v Tovačově se roku 1740 stal ředitelem všech staveb panství olomouckého arcibiskupa. Od roku 1746 se podepisuje jako
„inženýr olomouckého biskupa“ a roku 1751 se stal biskupovým „dvorním radou“.

CYRANIHO
STAVBY
Mezi stavby, které jsou připisovány tvorbě Cyraniho,
patří poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu
nad Moravou (1735 – 1756),
úprava kostela sv. Jakuba
Většího v Břestu (1745), piaristický kostel Nanebevzetí
Panny Marie s kolejí ve Strážnici (1742 – 1757) a kaple
svatého Rocha ve Strážnici
(1746 – 1752), dále biskupský lovecký zámeček Ferdinandsko u Vyškova (1757),
servitský kostel svatých Andělů strážných ve Veselí nad
Moravou (1725 – 1739) nebo
dnes již neexistující kostel
svaté Alžběty ve Vnorovech
(1737 – 1741). Na Kroměřížsku se do tohoto seznamu
řadí úprava původního projektu kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Kroměříži (kolem roku 1735), kaple Panny
Marie Bolestné při kostele sv.
Mořice v Kroměříži (1730),
piaristický chrám sv. Jana
Křtitele v Kroměříži (1737
– 1768), tzv. emeritní dům v
Kroměříži (1738), barokní
hřbitov ve Střílkách (před r.
1743) a stavební úpravy kostela svatého Václava v Hulíně
(1749 - 1954).

CYRANIHO
TVORBA
Řada badatelů dospěla k
předpokladu, že Cyrani mohl
studovat rovněž na vojenské
akademii ve Vídni, a proto
tak dobře poznal nejen pražskou, ale i podunajskou vrcholně a pozdně barokní architekturu. Celá řada staveb
byla Cyranimu připisována
na základě stylové analýzy.
Cyraniho tvorba vycházela
v ornamentice a některých
půdorysných dispozic z díla
významného
vídeňského
architekta Johana Lucase
Hildebrandta. „Měl jsem,
a mám dodnes, ale určitou
představu o Cyraniho možné
tvorbě založené především
na znalosti podunajské hildebrandtovské architektury,
tak tomu je u obou skutečně
s ním v pramenech spojovaných staveb, piaristického
kostela v Kroměříži a poutního kostela v Dubu,“ domnívá
se historik Kroupa.

KOSTEL NANEBEVZETÍ
P. MARIE
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KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

OTEVŘENÉ
OTÁZKY
Podle církevního historika, památkáře a pedagoga
Miloslava Pojsla (†2016) zůstalo stále otevřenou otázkou
autorství projektu svatohostýnského poutního chrámu
Nanebevzetí Panny Marie:
„Písemné prameny znají pouze výkonného stavitele, jímž
byl sochař a stavitel Tomáš
Šturm z Holešova. Z toho, co
se z původní barokní svatyně
dochovalo, se všeobecně soudí, že provinční stavitel Tomáš
Šturm realizoval jen cizí plány.
Smělá koncepce technická
i výtvarná ukazuje spíše na
domestikovaného Itala Cyraniho,“ uvádí Pojsl v naučném
sešitku. Provedení stavby je
však hodně zjednodušenou
variantou
kroměřížského
chrámu piaristů. S podobnými
otazníky se setkávají rovněž
autoři diplomových prací.

POUTNÍ KOSTEL
V KROMĚŘÍŽI
Ve své diplomové práci se

autor Pavel Vymětal zabýval
mariánským poutním kostelem v Kroměříži, u něhož
byly zhotoveny projekty již
v roce 1723 a 1724. Tehdy
autor vyjádřil předpoklad,
že do výsledného projektu
později ještě zasáhl Cyrani.
K těmto předpokladům historik Kroupa doplňuje: „Ale
podle nových biograﬁckých
zjištění to mohlo být až teprve do rozestavěné stavby ve
30. letech 18. století.“
Podobně Kroupa zapochyboval o některých jiných
připisovaných stavbách ve
svém hesle v Encyklopedii
českého umění, kde uvádí:
„S otazníkem je třeba uvažovat o raných stavbách na
východní Moravě (servitský
kostel svatých Andělů strážných ve Veselí nad Moravou,
farní chrám ve Vnorovech),
případně o pozdních projektech, jako je chrám svatého
Jana a Pavla v Místku.“ Nezodpovězenými otázkami
týkajícími se autorství Cyraniho se zabývají ve svých pracech také studenti vysokých
škol. Autor Petr Břečka ve
své obhájené bakalářské prá-

rodového majetku z důvodu
přesídlení, dědictví či sňatků.
Dalším důvodem mohlo být
rozptýlení uměleckých sbírek z ﬁnančních důvodů, historické či politické okolnosti.
„Cyraniho portrét neexistuje
nebo ho alespoň neznáme.
Ale to je fakt, který platí tak o
devadesáti procentech umělců našeho baroka. Portréty
nejsou, respektive spíše vzácně,“ uvedl historik Martin
Pavlíček z katedry dějin umění Filozoﬁcké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

ci uvádí: „Důležitou roli hraje
sama okolnost, že servitský chrám se začal stavět
již krátce po jeho založení,
2. července 1714. Když neznáme přesné datum Cyraniho narození, předpokládá
se, že se narodil kolem roku
1700, tudíž se nemohl aktivně podílet na jeho realizaci.
K samotné stavbě mohl být
pozván až v pozdějších letech.“

ODBORNÁ
TERMINOLOGIE
Pod pojmem „architekt“
se všeobecně rozumí člověk,
který tvoří architekturu, čili
plán realizace budovy nebo
souborů budov a rovněž dohlíží na jeho realizaci. Velmi
často se v běžném hovoru za
architekta, to je tvůrce architektury, označuje také ten,
kdo má například odlišnou
profesi (je inženýrem, malířem či jiným umělcem). „Stavitelem“ je ten, kdo stavbu
prakticky uskutečňuje (zednický mistr nebo stavební
polír). „Je možné obecně říci,
že Cyrani byl tvůrcem – pro-

jektantem, tedy obecně řečeno architektem. I díky tomu,
co nově zjistil Michal R.
Cyrany, neměl I. J. Cyrani u
biskupa ani u Petřvaldských
nikdy titul ,dvorského‘ nebo
biskupského
architekta.
Funkce ředitele i geometra
ovšem v 18. století mohla být
opravdu spojená s tvůrčí činností, to znamená, že mohl
projektovat, ovšem stavby
by musel potom vést jiný stavitel, což u těch staveb, které
se I. J. Cyranimu připisují, tak
ve skutečnosti je,“ řekl historik Kroupa. Proto následně
ve svých dalších zmínkách v
rámci dějin architektury na
Moravě historik pro Cyraniho používá titul „stavební
ředitel“.

PODOBIZNA
SE NEZACHOVALA
Portrét Cyraniho se do
dnešní doby se nezachoval. To dosvědčují procesy
bádání v oblasti sbírek rodových portrétních galerií
nebo šlechtické podobizny.
Absence portrétů souvisí například s obvyklými přesuny

Ignác Josef Cyrani zemřel
11. října 1758, údaje o něm
se ztrácejí v r. 1752. V muzejně-vlastivědné publikaci
Veselsko uvádí autor článku
Jaroslav Sedlář kromě roku
Cyraniho úmrtí 1758 dokonce i místo úmrtí Hodonín.
Stejné místo zmiňuje rovněž
Jiří Kroupa, který sděluje:
„Roku 1752 se Cyrani začal
zabývat opravami kroměřížského zámku po požáru, ale
uprostřed toho odešel do Hodonína, kde se stal hospodářským radou na významném
panství pozoruhodné osobnosti hraběte Josefa Czobora a na tomto jistě značně
lukrativním postu roku 1758
posléze zemřel.“

PROMĚNY
V ČASE
Historie je proces pestrý,
má dynamický charakter.
Události na poli dějin procházejí určitými změnami v
závislosti na vývoji poznatků
historických věd. Studium a
zkoumání dějinných událostí je proces každodenní. „Je
to tak. Některé znalosti se
v čase proměňují, zlepšují,
ale také naopak vyvolávají
další otázky. A v případě I.
J. Cyraniho je to o to pochopitelnější, když jsme o jeho
projekční činnosti původně
nevěděli skoro nic, později
mu bylo připisováno množství staveb, které s ním ani
neměly mnoho společného, a ještě dnes, kdy o něm
máme mnohem více poznatků, stále ještě o jeho skutečné tvorbě víme poměrně
málo,“ uzavírá historik umění Kroupa.
Naděžda Fraisová

