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Socha sv. Barbory v Cholině
Johann Sturmer se narodil roku 1675 v pruském Krá lo vci v luteránské
rodině.

V

rámci

svých

cest

za

prací

a

zdokonalován ím

svého

sochařského umění dora zil nedlouho po přelomu století i do města
Olomouce, sídla biskupství a druhé n ejstarší univerzit y v českých
zemích. Zde jej zavedený sochařský mistr Fran z Zü rn st. přijal do
učení. Roku 1704 se však jeho osoba stala předmětem sporu čtyř
olomouckých sochařů včele s Zürne m a kamenického mistra Václava
Rendera. Vyčítali mu

„f ušování“ do sochařského řemesla spojené se

Sturmerovým tova ryšským anga žmá v jeho službách, kdy přímo v
lomech vyt vá řel pískovco vé skulptury. Posléze Sturmer na několik let
přesídlil

do

Svita v

a

praco val

například

pro

moravskotřebovské

f rantiškány. Tam konverto val k římskému katolictví a je ho manželkou
se stala Maria E lisabeth, jež mu v na dcházejících letech porodila osm
dětí, z nich ž se však pouze první d vě dcery do žily dospělého věku.
2. prosince 1712 koupil dům č.p. 3 na Böhmengasse – dnešní ul. 8.
května – v Olomouci, kam se s rodinou přestěhoval do sousedství
Václava

Rendera.

V

průběhu

následujícího

roku

jej

přijali

mezi

olomoucké měšťanstvo a den po Dušičkách se stal sochařským
mistrem. Poté se mohla plně rozvin out jeho značná tvůrčí aktivita po
širokém okolí, čast o za spolupráce s Renderem.
Do tohoto období spadá i zaká zka na zhotoven í soch y sv. Barbory v
hanácké vsi Cholina, kterou obdržel od tamějšího f aráře z řádu
premonstrátů z Hradiska u Olomouce, P. Arnošta Varadii. Impulzem k
vzt yčení pilíře se sochou b yla zvlášt ní úcta, jíž se sv. Barboře a sv.
Josef ovi jako patronům dobré smrti dostávalo ze stra ny nemocných.
Tuto

skutečnost

sám

velebn ý

pan

Varadia,

rodák

z

Velehradu,

za znamenal v Kron ice f ary cholinské, kterou zača l psát roku 1716. Šlo
o poutníky, jen ž přichá zeli k milost né soše Panny Marie Cholinské

prosit za své uzdravení a také o churavé ze zdejšího špitálu, neboli
chudobince.
Historie milost í, jimiž Assumpta z Choliny, čili Panna Maria Cholinská,
obdařovala potřebné a nemocné sahají do dob y třicetil eté války, kd y
roku

1637

zemi

sužo valo

sucho

a

půda

byla

vyp rahlá

ještě

z

předešlého léta. V této velké nouzi místní stará špitá lnice nečekaně
narazila v lese na chlapce, který jí poradil, ab y v ko stele při soše
Panny Ma rie sloužili po celý měsíc mše svaté . Zdejší f arář P. Jakub
Géding pak musel podle pacholíka na čas upustit od své lo vecké
vášně, aby Bůh seslal krajině vláhu. Na znamení obnovy Bo ží přízně
měl na f arské stáje usednout cizokrajný pták, při hostin ě měla ze stolu
spadnout pečeně a jednu z f ars kých slepic musel uch vátit vlk. To vše
měla špitálnice důstojnému pánu vyřídit. Stařenka však kvůli svým
obavám celou věc zamlčela, a ž musel chlapec přijít ke špitálu a
poručit jí, ab y zále žitost kně zi o známila. Ujistil ji, že jí b ude oporou při
následném círke vn ím vyšet řo vání, což také dodržel. P o uznání celé
věci za Boží poselst ví P. Géding a věřící uposlechli příka zů malého
chlapce. Když se naplnily všechn y tři znamení, vět ry přinesly vysch lé
krajině tolik vytou žené deště. Poté se začaly konat k milostné soše
každoročn í poutě o svátku Nanebevzet í Panny Marie. Mezi roky 1694
– 1760 pak bylo za znamenáno třicet šest zázračn ých uzdraven í na
přímlu vu zdejší madony.
Spolu s Pannou Marií Cholinskou byla jako pomocnice v nou zi a
patronka dobré smrti vzývána prá vě sv. Barbora, a t o nejpozději od
přelomu

století.

Socha

sv.

Barbo ry,

zhotovená

z

maletínského

písko vce, b yla vztyčena před m íst ním špitálem 25. května 1715,
v době mohutné vln y religio zit y,

která se

vzedmula po poslední

epidemii moru v českých zem ích. V době šíření nákazy se zdejš í
obyvatelé modlili ke sv. Barboře jako k morové patronce, černá smrt
se vsi vyhnula a monument je projevem díků i za tuto milost. Dalším
podnětem

pro

vytvořen í

soch y

je

ochrana

poutníků

směřujících

k cholinskému chrámu. Tato skute čnost je zaznamenána na zadní
nápisové straně p ilíře v modlitbě, kterou zře jmě sám důstojný pán
sestavil. Socha sv. Barbo ry v Cholině byla sla vnost ně posvěcena

hradiským opatem Benediktem Bönischem dne 10. září 1715. Opat
Bönisch zde před svým zvo lením do oné významné f unkce několik let
působil, a to až do roku 1714. Konsekraci bylo přítomno vícero
vysokých

představitelů

z

premonstrátské

kanonie

Hradisko

a

ze

Svatého Kopečka u Olomouce včele s představen ým proboštství. Dále
se slavnosti účast nili venkovští kně ží, jejich ž f ary patřily pod správu
Hradiska, stejně jako Cholina. Byli to f aráři z nedalekého Nákla,
Těšetic, Křelova a Šebetova u Blanska. Pokrmy pro sla vnostní hostinu
připra vo val ku linářský mistr Johann Schubrt ze S vatéh o Kopečka. Na
posvěcení skulp tury se sjelo mnoho věřících z širokého okolí, kte ří b yli
v průběhu obřadu natolik dojati, že sochu patronky dobré smrti líbali a
velebili, přičemž d ocházelo k velikému plýt ván í obětinami.
Skulptura sv. Barb ory spočívá na h ranolovém pilíři s t rojicí reliéf ů a
nápisovou stranou vzadu. Čeln í reliéf zpodobuje Anděla Strážného jak
odvádí duši zemřelého do Nebe, odkud skrze mraky prosvítají paprsky
světla Bo ží přítomnosti. Po stranách se nacházejí reliéf y Sv. Anny s
malou Pannou Marií a sv. Josef a s Je žíškem, ja k se k sobě vinou
tvářemi.

Část

zd ejšího

kostela

určená

pro

obyvat elstvo

mlu vící

německy byla za věcená sv. Anně, proto je její t vá ř zach ycena i v
písko vci. S v. Josef ovi byla v hla vní chrámové část i, určené pro
moravský lid, už dlouhou dobu prokazo vána úcta nejen jako patronovi
dobré smrti, ale i jako jednomu z českých zemských pat ronů.
Na římse za vršující pilíř sedí d vojice andílků, z nichž jeden spíná
ručky na hrudi a druhý uka zuje směrem k postavě sv. Barbory, jíž nese
oblak s okřídlen ými andílčími hla vi čkami. Samotnou světici Johann
Sturmer vytesal podle statue sv. Barbory na Karlo vě mostě, která
vzešla z d íln y slavné sochařské rodiny Brokof ů. Kompozici však
zrcadlo vě převrátil, aby Barbořina tvář směřovala k přístupové cestě k
chrámu a její vlíd ný pohle d tak vítal přícho zí poutníky k Panně Marii
Cholinské.

Podobně

jako

Brokof ové,

zahalil

Sturmer

světici

do

nařaseného pláště s hermelíno vou kožešinou přes ramena, jenž kryje

bohatě dekorované šaty, při jejich ž zt várnění sochař věno val ve lkou
pozornost znázo rn ění výšivky rostlin ných ornamentů. Krk sv. Barbory
obepíná perlový náhrdelník a šňůry perel má zapleteny i ve vlasech,
které má sepnuty v drdol. Perly sym bolizují Barbořino panenství a její
zaslíben í

Kristu.

Korunka

na

hlavě

značí

její

šlechtický

pů vod,

palmová ratolest v levici mučednickou smrt pro víru, kvůli níž ji vlastn í
otec vě znil ve vě ži. Ta je v písko vci vysekána za Barbořinou levou
nohou.

Kalich

s

hostií

v

pra vé

ruce

poukazuje

na

její

f unkci

přímlu vkyně za dobrou smrt, jeliko ž Hospodin vyho věl j ejí poslední
prosbě za všechn y, kdo vzpomenou jejího a Kristo va utrpení, ab y b yli
ušetřeni smrtelných muk, moru a Božího soudu.
Statue sv. Barbory v Cholině je velmi kva litn ím příkla dem barokního
sochařství na moravském venko vě, kt erý byl na víc promyšleně a citlivě
zasa zen do areálu kdysi významného poutního místa.
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