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Virtuózní malíř Gabriel Max (1840–1915) pocházel 
z významné pražské sochařské rodiny. Studoval 
v Praze, Vídni a Mnichově, kde se natrvalo usadil 
a zároveň dosáhl značných úspěchů. V roce 1879 
byl jmenován profesorem historické malby mni-
chovské Akademie krásných umění a v roce 1900 
byl povýšen do šlechtického stavu. 
Max je považován za jednoho z hlavních představi-
telů malířství Mnichovské školy a současně jednoho 
z nejvlivnějších umělců ve vztahu k dobové české 
výtvarné scéně, kde zapůsobil zejména na Jakuba 
Schikanedera, Emanuela Krescence Lišku a Ha-
nuše Knöchla. V mládí se proslavil sugestivními 
obrazy raně křesťanských mučednic, záhy však svůj 
tematický rejstřík rozšířil o různorodá díla spada-
jící do kategorie historické, žánrové nebo portrétní 
malby. Jeho specialitou se stal tzv. opičí žánr, který 
je v současné době považován za zvláště atraktivní 
a vysoce originální oblast jeho tvorby. Právě zde 
propojil svůj trvalý zájem o přírodní vědy s vlastní 
uměleckou aktivitou. Během svého života vybudo-
val mimořádně rozsáhlou přírodovědnou sbírku, 
zaměřenou především na původ člověka a zahrnují-

cí desítky kosterních ostatků prehistorického i sou-
časného člověka a celého řádu primátů. Tato sbírka 
se dochovala v Reiss-Engelhorn-Museen v Mann-
heimu. Jeho důležitou zálibou pak bylo chovatelství 
opic, s nímž začal v roce 1869 a v němž pokračoval 
až do konce svého života. Dokonce ve své posled-
ní vůli projevil přání, aby k němu do hrobu byly 
přidány ostatky jeho oblíbené malpy kapucínské 
jménem Paly, která mu dělala společnost během 
posledních patnácti let jeho života. To se však na-
konec nestalo, protože jeho synové to vnímali jako 
společensky absolutně nepřijatelné.   
Gabriel Max byl jako malíř opic poprvé ve větším 
měřítku představen až v roce 2009 na výstavě 
„Darwin: Umění a hledání původů“ (Darwin: 
Kunst und die Suche nach den Ursprüngen), kterou 
připravila Schirn Kunsthalle ve Frankfurtu nad 
Mohanem při příležitosti 200. narozenin Char-
lese Darwina a 150. výročí vydání jeho klíčového 
díla O původu druhů. Maxův obraz Opice před 
skeletem, na němž makak vystupuje v roli učence 
zkoumajícího kostru svého předka, se dokonce stal 
vizuálním symbolem celé výstavy a katalogu. Na 

této výstavě, na níž byli svými díly zastoupeni napří-
klad František Kupka, Arnold Böcklin, Odilon Redon, 
Alfred Kubin nebo Max Ernst, byly také uvedeny 
Maxovy práce, které zobrazují opice v rolích studu-
jících, tedy v procesu evoluční změny, jíž jsou sami 
účastny. Kromě jiných zde byl vystaven i jeho patr-
ně nejznámější obraz této žánrové kategorie, a sice 
Věneček: Opice jako kritici umění z roku 1889, jenž 
je dlouhodobě umístěn ve stálé expozici Nové pina-
kotéky v Mnichově. V obecném smyslu jde o ironizaci 
přemoudřelého obecenstva výstav, které vyjadřuje 
radikální a přitom nezasvěcené úsudky. Na výstavě 
v roce 2009 byla zároveň představena část Maxovy 
přírodovědné sbírky, konkrétně desítky pravěkých 
i současných lidských a opičích lebek. Zájem o Maxe 
pak kulminoval v následujících dvou letech třemi 
výstavami a monografiemi ve Städtische Galerie im 
Lenbachhaus und Kunstbau v Mnichově, Západočeské 
galerii v Plzni a Frye Art Museum v Seattlu ve Spoje-
ných státech. Vzhledem k tomu, že první monografie 
Gabriela Maxe vyšla ještě za jeho života v roce 1888 
a v doplněné verzi v roce 1890, na jeho další mono-
grafii z roku 2010 bylo třeba vyčkat dlouhých sto 

Zoologické a antropologické oddělení vědecké sbírky Gabriela 
Maxe v jeho bytě v Mnichově, asi 1892

Gabriel Max, Siesta, 90. léta 19. století, Západočeská galerie v Plzni
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dvacet let. Rehabilitace toho hodnotného ze salonního 
malířství 19. století je tedy náročným úkolem, avšak 
u Maxe je usnadněna tím, že byl sice prominentem 
oficiální umělecké scény, ale zároveň vůči ní nepo-
strádal ironickou distanci. Ač mohl, nechtěl se stát 
„knížetem umění“; domníval se, že jeho doba patří 
přírodovědcům, a podle toho se zařídil.
Byť pocházel z německojazyčné rodiny, v českém 
prostředí byl Max až do konce 19. století vnímán 
jako „slovutný náš krajan“ a slavný pražský rodák. 
S rodným městem stále udržoval osobní i výstavní 
kontakty a dodnes je v českých sbírkách uchovává-
na celá řada jeho děl. Obrazy opic se ovšem objevují 
spíše sporadicky – o to cennější je současná výstavní 
prezentace jeho nově objeveného plátna ze soukromé 
sbírky v České republice, spadajícího do kategorie opi-
čího a animalistického žánru. Obraz Čtenáři Fliegen-
de Blätter (titul nepochází přímo od umělce a obraz 
byl takto pojmenován až druhotně autory tohoto 
textu) přitom nepochybně patří mezi nejbizarnější 
díla Gabriela Maxe. Autor zde zachycuje hned čtyři 
druhy zvířat: opice, slony, lva a pštrosa. Hybateli děje 
jsou opice, orangutan a dva šimpanzi, kteří sloní ro-

dince a odpočívajícímu lvu ukazují Fliegende Blätter, 
v nichž sloni a lev vidí sami sebe. Na obálce jednoho 
z nejpopulárnějších mnichovských satirických čtrnác-
tideníků, nabízejícího společenské informace všeho 
druhu v kombinaci s četnými reprodukcemi kreseb, je 
vyobrazen rodičovský sloní pár, na jejichž spojených 
chobotech se radostně pohupuje mládě. Další číslo 
je rozevřeno na dvojstránce, kde je dvakrát zachycen 
král pouště víceméně ve stejné poloze jako lev, který 
si ho prohlíží. Na horizontu otevřené písčité pláně 
zalité hřejivým sluncem pak na velkém pštrosovi jako 
o život uhání další šimpanz s cylindrem na hlavě. Až 
na lva zde africká zvířata nejsou zobrazena ve svém 
přirozeném přírodním prostředí, nýbrž v neurčité 
skalnaté a pouštní krajině, na níž se promítají jejich 
dlouhé stíny. S ústřední figurální skupinou evokující 
atmosféru družné rodinné pospolitosti kontrastuje 
šimpanz na pštrosovi – persifláž romantického moti-
vu ujíždějícího jezdce. Význam této zvířecí dvojice pro 
interpretaci obrazu není jasný, avšak její přítomnost 
posouvá vyznění díla od pouhé parodičnosti k fan-
tazijnímu umění téměř až surrealistické imaginace 
v linii od Hieronyma Bosche k Salvadoru Dalímu.

Čtenáři Fliegende Blätter, 1885, olej na plátně, 62 × 53 cm, soukromá sbírka

Jeden z možných interpretačních klíčů nabízí Maxem 
uvedené číslo časopisu Fliegende Blätter s kresbou 
sloní rodiny – 2918, tedy první číslo ročníku 1901. 
V roce 1885, kdy byl obraz namalován, byla jiná, nižší 
číselná řada 2058–2083. Z toho vyplývá, že obraz má 
být futurologickou vizí budoucnosti – časově je situo-
ván na samý počátek nového století, spojovaného s až 
neskutečným očekáváním civilizačního pokroku. Max 
byl silně ovlivněn Darwinovým a Haeckelovým evolu-
cionismem, a dimenze vývojové progrese mu tak byla 
blízká, k celé věci nicméně přistoupil se svým obvyk-
lým sarkasmem. Fliegende Blätter v roce 1885 Maxovi 
neposkytly přímý podnět pro namalování jeho obrazu; 
volnou inspirací mohla být ilustrovaná reportáž z jiho-
západní Afriky s kresbami slonů a lvů. 
Hlavním cílem časopisu však byly sarkastické komen-
táře společenského života slovem i obrazem, a v tomto 
duchu přistoupil ke svému dílu také Max. Opici vní-

mal jako homunkula ve světě zvířat, jemuž ve svých 
obrazech často přisuzoval lidské vlastnosti. Totéž platí 
pro tento obraz, kde opice v gestech i výrazech tváří 
projevují takřka lidské emoce. Dílo tak zčásti zapadá 
do rané fáze jeho „opičího žánru“ s kostýmovanými 
primáty, na niž odkazuje cirkusově oblečená postava 
šimpanze s šaškovskou čepicí na hlavě, a zčásti již do 
další fáze bez kostýmů. Zajímavé je, že na dvojstraně 
se lvem zároveň figurují ilustrace s lidskými posta-
vami, zobrazenými způsobem typickým pro tento 
časopis. Nejde tedy jen o záměnu lidských a zvířecích 
rolí, nýbrž o nové propojení obou světů, o němž Max 
uvažoval ve svém svérázném výkladu evoluce. Opici ve 
srovnání s člověkem totiž ve svém privátním traktátu 
považoval za vývojově vyšší druh. Na obraze jsou však 
Maxem polidštěni i sloni, kteří jsou zcela neobvykle 
zobrazeni ve vzájemném objetí jako šťastná rodina.
    Aleš Filip, Roman Musil

Gabriel Max s mládětem makaka, kolem 1870


