Vražda v domě
Takto nazval svůj nejvýznamnější obraz malíř Jakub Bedřich Schikaneder. Narodil se 7. 2. 18551 ve
staroměstské Masné ulici 698/17. Odtud nebylo daleko na Josefov, kde se jistě dobře vyznal. Nacházel
tam inspiraci pro neveselé postavy na svých obrazech. Mají např. názvy Chudoba, Poslední pomazání,
nebo Poslední píseň. Nejsou příliš známé, protože máme mnohem raději jeho zasněné výjevy v podvečerní Praze. Přesto je za jeho nejcennější dílo považován obraz, na kterém zachytil obyvatele domu při
nálezu mrtvé dívky. Je to olej na plátně o monumentálních rozměrech 203 x 321 cm. Poprvé byl představený veřejnosti v roce 1890.

Nevšední námět vyvolal veliký ohlas. Lidé soudili, že může jít o skutečnou událost. Jiní zvažovali, jestli sama
neskočila z okna a někdo tvrdil, že vrahem je jistojistě ten člověk s nataženou paží. Na černobílém tisku nejsou
vidět detaily, které poukazují na kriminální čin. Vpravo pod obloukem, kudy se šlo na schody, je malá krvavá
šmouha. Na zemi je větší skvrna a něco červeně je také u dívčiny hlavy. Soudím, že tyto důkazy násilí umělec
namaloval jako poslední. Vede mě k tomu okolnost, že své největší dílo signoval červenou barvou. Věřím, že
se na internet podíváte také, abyste si sami doplnili všechno, co papír ukázat nemůže.
Při pozorování těch dokonale vyjádřených pocitů jednotlivých postav mě napadlo, že ten dům musel existovat. Schikaneder si ho rozhodně nepotřeboval vymýšlet. Patřil k těm, kteří na svých plátnech zaznamenávali podoby domů určených ke zboření. To bylo
především Židovské město. Možná bych zjistila aspoň
ulici, do které malíř tu událost situoval. Zvědavost mi
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nedala a po načtení několika v tomto směru nicneříkajících odkazů jsem našla věrohodný zdroj. Kustodka z Národní galerie ve svém výkladu zmiňuje slepou
uličku, která vybíhala z Rabínské ulice a končila na
dvorku mezi domy. Při pečlivém porovnání pražských
plánů ze tří různých období jsem takovou zástavbu
skutečně našla. Označila jsem to místečko křížkem na
výřezu z Brožova plánu před rokem 1900.
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Oženil se 1884 s Emilií Nevolnou, jejich chlapeček jménem Lev *1885 zemřel téhož roku a další děti neměli. Žili
na Vinohradech, Fochova (Vinohradská) č. 5, kde J. Schikaneder † 15. listopadu 1924. Jeho žena † 1931.
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