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Bibliãtí andûlé mají vlíd-
nou a pfiívûtivou tváfi.
PÛvabnou a smífilivou tváfi
má také andûl smrti na so-
‰e v dolní ãásti blanenské-
ho hfibitova. U‰lechtilé ges-
to její pravice smûfiuje
k matce Zemi: „Pax aeter-
na” – (Mír navûky) pfieje
v‰em na‰im drah˘m zesnu-
l˘m, ktefií zde nalezli místo
svého posledního odpoãin-
ku. Pfii pietních vzpomín-
kách na zemfielé nám zde
vyvstanou vzpomínky souz-
nûjící ãasto se Sukovou
smuteãní symfonií Asrael. 

Bylo to v dobách, kdy vedl zdej-
‰í podnik Breitfed – Danûk, proslu-
l˘ fieditel Eduard Steckl. Podnik
byl tehdy svûtoznám˘ sv˘mi v˘-
robky z umûlecké litiny. Jednoho
osudového dne do‰lo k tragické ne-

hodû. KdyÏ jel pan fieditel s man-
Ïelkou v koãáfie údolím Punkvy,
hfimotící tovární lokálka popla‰ila
konû, ktefií povozem zacloumali
a paní Stecklová pfiitom utrpûla na
hrudi nevelk˘ úraz ozdobnou bro-
Ïí. Zanícené místo se v‰ak nedalo
vyléãit a zdravotní stav se zhor‰il
natolik, Ïe zanedlouho tomuto úra-
zu podlehla… 

V umûleckém ateliéru pÛsobil
tehdy v˘znaãn˘ sochafi, Julius Krill,
pÛvodem z Vídnû, u nûhoÏ si fieditel
Steckl objednal pro Ïenu litinov˘
náhrobek. Nejprve bylo souso‰í 
umístûno na hfibitovû na Starém
Blansku a odtud pfiemístûno na nov˘
hfibitov. Postava andûla na pÛvod-
ním souso‰í byla nahrazena jinou
variantou a její originální socha se
stala ústfiední dominantou místního
hfibitova. Julius Krill, jehoÏ práce
známe z mnoha dal‰ích skulptur,
mûl znamenitou vizuální pamûÈ kla-
sick˘ch umûlcÛ. KdyÏ hledal tváfi
pro postavu andûla, pov‰imnul si lí-
bezné dívenky Hübnerové, malé pfií-
telkynû Stecklov˘ch vnouãat. âás-
teãnû vypomohly i jeho studijní fo-
tografie a inspirován tímto dûvãe-
tem, dal po urãité dobû sochafiskému
dílu jeho reálnou podobu.

Nedávno mnozí z nás znali tuto
„Ïenu s tváfií andûla” – blanenskou
obãanku Matyldu JabÛrkovou, která
se roku 2005 doÏila poÏehnaného vû-
ku 104 let. Nejprve bydlela v dolnol-
hotském ml˘nû, pozdûji se pfiestûho-
vala do blanenského penzionu na
Píseãné. V dívãím vûku to byla zmí-
nûná dívenka Hübnerová, podle níÏ
sochafi Krill vytvofiil tváfi andûla.
JestliÏe literární klasik oznaãil „krásu
mládí za dar, ale stáfií za umûlecké dí-

lo”, platilo to u paní JabÛrkové doslo-
va. Její Ïivotní pfiíbûh byl natolik za-
jímav˘ a inspirativní, vhodn˘ snad
i pro román. Narodila se v Blansku –
Klepaãovû, v tzv. „kamenném domû”,
kter˘ stával na levém bfiehu Svitavy
naproti Klamovû huti. Mládí paní
JabÛrkové bylo ‰Èastné, plné okouzlu-
jících záÏitkÛ. Absolvovala nûmec-
kou rodinnou ‰kolu v Brnû a jako kra-
savice mûla mezi studenty mnoho cti-

ptur. Na historick˘ odkaz umûlecké-
ho lití navazují nyní také souãasné
podniky, tj. kupfi. SDB Euro – odlit-
kem monumentální sochy Milana
Rastislava ·tefánika a dal‰ími v˘-
robky, druh˘m zajímav˘m podni-
kem je také dolnolhotská umûlecká
slévárna. Obûma patfií dík a uznání,
protoÏe zdafiile navazují na dlohole-
té tradice na‰ich pfiedkÛ.    

Text a foto: -stam-
telÛ. Pozdûji se provdala
za nadlesního Josefa
Hladíka, kter˘ se stal po-
sléze aktivním dÛstojní-
kem armády. Po jeho
pfiedãasném úmrtí si vzala
za manÏela MUDr. Jana
JabÛrka. Sestavení rodo-
kmenu paní JabÛrkové by
byl patrnû nesnadn˘ úkol
i pro zku‰eného genealo-
ga. Autentické Ïivotní pfií-
hody vyprávûla paní
JabÛrková pfii besedû
v Dolní Lhotû v roce 1994
autorovi pfiíspûvku a dal-
‰ím pfiátelÛm.

Krátká vzpomínka na
paní JabÛrkovou, jejíÏ
tváfi se stala zároveÀ do-
kladem o dovednosti
zdej‰ích v˘tvarníkÛ a
umûleck˘ch slévaãÛ,
nechÈ je i zajímav˘m
pfiíspûvkem pro ãtenáfie
ListÛ regionÛ. O dal‰ích
úspû‰n˘ch dílech, které
pocházejí ze sléváren
svûdãí mj. expozice na-
cházející se v protorách
Muzea Blansko i publika-
ce s vyobrazeními jedno-
tliv˘ch umûleck˘ch skul-
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ASRAEL – vzpomínka na Ïenu s andûlskou tváfií

Paní Matylda JabÛrková.

Socha andûla smrti z blanenského 
hfibitova.


