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Úvod 

   Při studiu pozdně gotického a ranně renesančního umění v Čechách, ve mně vzbudila 

pozornost osobnost anonyma působícího na přelomu 15. a 16. století, nazývaného podle jeho 

nejvýznamnějšího díla, Mistr litoměřického oltáře. Zaujal mě zejména svým překlenutím  

dvou epoch – přechod od pozdně gotické, ještě kanonizované práce, k ranně renesanční, 

humanistické tvorbě. 

   I když patřil ještě ke „světu včerejška“ (to potvrzuje i nesignování svých děl) svou tvorbou  

zásadně přispěl k šíření nového nazírání na malbu závěsných a nástěnných obrazů a přispěl ke 

vzniku individuální umělecké tvorby v našem regionu.  

   Při studiu díla Mistra litoměřického jsem se musel vyrovnat se skutečností, že není o něm 

známo odkud pocházel, jaké měl umělecké školení, jestli podnikl nějakou tovaryšskou cestu 

do zahraničí, kdy vytvořil mu připisovaná díla a zdali měl dílnu s pomocníky. Pokusím se 

v této práci uvést, kdy, pro koho a za jakých okolností vznikla tato díla: podobizna Albrechta 

z Kolovrat, Oltářní křídla týnská, Oltář litoměřický, Oltář strahovský, Votivní deska Jana 

z Wartemberka, Sv. Ondřej, Oltář svatokateřinský, Oltář Nejsvětější Trojice,  Oltářní křídlo 

s obrazem Zmrtvýchvstání Krista a  nástěnné malby s legendou sv. Václava ve svatováclavské 

kapli katedrály sv. Víta v Praze. Ačkoliv bych se chtěl ve své práci zabývat jen deskovými 

obrazy, neopomenu popsat i svatováclavský cyklus. 

   Litoměřického mistra jsem si rovněž vybral proto, že mě zajímalo kulturní prostředí za 

vlády Jagellonců a jak bralo v úvahu nový sloh, zejména italský naturální realismus. Dále mě 

zajímala úroveň malířství v zemích koruny České po husitských náboženských válkách 

(1415–1436). V jakém prostředí tvořil umělec a jestli znal soudobou práci italskou, franko- 

flámskou a německou. Velmi zajímavým hlediskem je srovnání Mistra litoměřického oltáře 

s předchůdci a současníky působícími v Čechách. Můj zájem o tuto osobu vzbudila i otázka, 

zda tento malíř nepřišel do Čech již jako vyzrálý umělec.  

   Cílem práce je poskytnout co největší přehled o dříve sepsaných bádání historiků umění. 

Dalším cílem je snaha rozšířit znalosti o zrodu jeho umělecké činnosti, vrcholné tvorbě  

a pozdním manýrismu. Objasnit okolnosti jeho studijní cesty, uvést jeho hlavní zákazníky  

a donátory. Srovnáním deskových obrazů se pokusím objasnit, zda měl malíř dílenské 

pomocníky.  

   Výše jmenované skutečnosti chci doplnit ikonografickou metodou. Chci přiblížit čtenářům 

význam jednotlivých děl a zařadit je do kontextu soudobé tvorby ve střední Evropě, 
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s přihlédnutím ke způsobu zpracování biblické tématiky. Pokusím se také srovnat kompozici, 

barevnost, technické znalosti a malířské schopnosti s tehdejší středoevropskou úrovní..   

    Při mém rozhodování o zpracování této tématiky jsem si byl vědom i toho, že se jedná  

o úkol nelehký.  Avšak ani anonymita  a nedostatek archivních podkladů  by neměla zrazovat 

od  pokusu zabývat se dílem tohoto, patrně ve své době v Čechách působícího, 

nejvýznamnějšího autora. V tomto mém názoru mě utvrzuje zájem předních českých  

i německých historiků umění o toto  dílo. 
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1 Mistr litoměřického oltáře, původ a kulturní prostředí  

  Pomocným pojmenováním Mistr litoměřického oltáře označujeme neznámého umělce, který 

vytvářel deskové obrazy a nástěnné malby.1 Malíře jako člověka neznáme. Je znám jen svou 

tvorbou. Umělec se narodil koncem 15. století (kolem r. 1480?) a zemřel kolem poloviny 16. 

století.2 Byl pravděpodobně umělcem z dvorského prostředí Jagellonské dynastie, která tehdy 

vládla v českém království. Vladislav Jagellonský cíleně fundoval opravu Pražského hradu  

a Svatovítské katedrály. Povolal stavitele Benedikta Rejta, který vyprojektoval a vystavěl 

Vladislavský sál, Ludvíkovo křídlo Hradu a další stavby. V tomto prostředí, kdy dvůr 

významně podporoval architekty, sochaře a malíře, vyniká  dílo Mistra litoměřického oltáře.  

    Mistr litoměřického oltáře je autor, který má svoji charakteristickou stavbu obrazu 

(kompozici), barevnost a malířský rukopis. Charakterizovat se dá také podle pokusů pracovat 

s perspektivou, začleňovat krajinomalbu, exteriéry a interiéry budov. Jeho používání 

perspektivy je sice ve srovnání s italským vzorem nedokonalé, ale je rozhodně přínosem ke 

změnám v nahlížení na výstavbu obrazu v záalpském prostoru. Vedlejším znakem jeho práce 

je deformace postav (protáhlé figury – Litoměřický oltář). Za společné znaky můžeme také 

k určení autorství použít fyziognomii a její individualizaci, gesta postav, znalost anatomie, 

znalost pohybu lidského těla a jeho ošacení (textilní drapérie). Vše se Mistr snaží vyjádřit 

realisticky. Přes zjevnou snahu o použití perspektivy, stále v jeho dílech přetrvává budování 

kompozice v jednotlivých plánech - tedy používání tradičních postupů, respektujících kánon 

středověké malby. Z tohoto kompozičního pojetí vystupuje malířská modelace, která nabývá 

větší měkkost-pozdně gotická kresebnost malby je upozaděna. Toto je zřejmé ve  

způsobu malby textilních drapérií.   

   V jeho díle je patrné, že s velkou pravděpodobností prošel školením; není ovšem známo, 

zda se jednalo o školu českou či v zahraničním prostředí.3  

   Umělecká činnost Mistra sice mohla hypoteticky navazovat na Mistra křivoklátského oltáře 

a jeho dílo, ale mohla vycházet i z jihoněmeckého, franko-flámského a podunajského 

prostředí.4  

                                                 
1 Pomocné pojmenování poprvé použil OPITZ Josef: Gotické malířství a sochařství severozápadních Čech,  in: 
Umění 2 (1929), s. 71–72 . Anonyma označil za „Mistra litoměřických pašijových obrazů“. PEŠINA Jaroslav:  
Litoměřický mistr, Praha: Nové prameny sv. 16 1958. V monografii Pešina použil pojmenování „Mistr 
litoměřického oltáře“.   
2 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Litoměřice 1989, (nestr.).  
3 Tuto problematiku probral především Jaroslav Pešina z něhož většinou později čerpali ostatní badatelé.  
4 Oproti této tezi může být i varianta, že Mistr Křivoklátského oltáře je žákem Mistra litoměřického oltáře jak to 
formulovala v literatuře Ivana Kyzourová; KYZOUROVÁ Ivana/KALINA Pavel: Strahovská obrazárna od 
gotiky po romantismus, Praha 1993, s. 33–35.  
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   K úvaze, že se Mistr litoměřického oltáře mohl vyučit u Mistra křivoklátského oltáře nás 

vede hypotéza, že postavy světců Václava a Víta na křídlech křivoklátského oltáře vytvořil 

Mistr litoměřický.5 Oltář, jinak vysoce hodnotný a výtvarně brilantní, je oproti vrcholným 

dílům Litoměřického mistra, regionálním dílem. 

   Dalším inspiračním zdrojem Mistra mohla být dílna malíře Lucase Cranacha staršího.6 

Lucas Cranach starší a jeho dílna byl v 15. a 16. století významným umělcem přerodu 

středoevropské pozdní gotiky v rannou renesanci. Nemůžeme popřít ani to, že umělec mohl 

dokonce navštívit italské Benátky a zde poznat díla německého malíře a grafika Albrechta 

Dürera. Také mohl čerpat náměty od Carpaccia, který ve svém díle často používal kompars 

postav, patrný i v díle Mistra lit.oltáře. Ačkoliv se jedná o hypotézu, její pravděpodobnost 

zvyšuje i paleta barev, individuální výrazy postav a řada dalších detailů.  

    Nesmíme ani opomenout podunajskou malířskou školu.7 Tato škola proslula iluzivním 

přepisem alpské krajiny, která tvořila pozadí kanonizované postavě světce či Madoně. 

Prameny této školy vycházely z reminiscencí na franko-flámskou, Augšpurskou  

a severoitalskou tvorbu. Centrem umělecké činnosti byl v 16. století jihoněmecký Augšpurk  

a také Landshut. Mistr litoměřického oltáře tento kompoziční prvek- krajinomalbu použil  

u Litoměřického oltáře, Strahovského oltáře, obrazu Sv. Ondřeje, Oltářního křídla se 

Zmrtvýchvstání Krista a Výjevu z legend o sv. Kateřině. Jedním z charakteristických děl 

podunajské školy je pak oltář ze Zwettlu od Jörga Breua dokončený okolo roku 1500.8 Mezi 

další umělce, kteří se výrazně prosadili lze zařadit Maira von Landshut, Sigmunda 

Gleismüllera a Hanse Wertingera.9  

   Musíme také zvážit  vliv franko–flámského prostředí. I když  nemáme  důkaz, že Mistr 

Flámsko navštívil, mohl některá díla znát a jednotlivé formy použít. Například interiérové 

výjevy s metodou otevřeného okna s výhledem do krajiny. Hlavními mistry 15. století, kteří 

na něj mohli mít vliv, byli Robert Campin a Hans Memling.10  Ovlivnit ho však mohlo i dílo 

bratří Van Eycků-předních představitelů záalpského malířství.  

                                                 
5 KYZOUROVÁ Ivana/KALINA Pavel: Strahovská obrazárna od gotiky po romantismus, Praha 1993, s. 33–35.  
6 PEŠINA Jaroslav: Mladá léta Litoměřického mistra, in: Umění (1974), s. 453–462 . Dílo Lucase Cranacha 
staršího bylo možno poznat na výstavě v Obrazárně Pražského hradu 21.10. 2005–8. 1. 2006. K příležitosti 
výstavy byl vydán katalog. CHAMONIKOLA Kaliopi a kol.: Lucas Cranach a české země, Pod znamením 
okřídleného hada, Praha: KANT 2005.  
7 Mistra s „Podunajskou“ školou poprvé ztotožnil Antonín Matějček. MATĚJČEK Antonín: Stať o pozdně 
gotickém malířství, in: WIRTH Zdeněk (ed.) a kol: Dějepis výtvarného umění v Čechách, Praha 1931.  
8 PEŠINA Jaroslav: Mistr Litoměřický, Praha: Nové prameny sv. 16 1958. s. 8.  
9 STANGE Alfred: Deutsche Malerei der Gotik, Veit Stoss, München–Berlin 1958, s. 81–82.   
10 KYZOUROVÁ Ivana/KALINA Pavel: Strahovská obrazárna od gotiky po romantismus, Praha 1993,  
s. 33–35. 
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   Je pravděpodobné, že Mistr lit. oltáře výše uvedené dílny, školy a země nenavštívil. Jisté  

ovšem je, že vliv těchto škol a autorů na něm zanechal stopy, že dílo těchto autorů mu bylo 

známo. Jednoznačně tyto znalosti přetransformoval do svého díla. Ve srovnání se starším 

Mistrem křivoklátského oltáře, který vycházel spíše z domácí tradice, Litoměřického Mistra 

můžeme zahrnout do středoevropské perspektivy. Také tento neznámý mistr (Křivoklátského 

oltáře) mohl působit v záalpí a přijít ke dvoru Vladislava Jagellonského.11  

   Dílo Mistra litoměřického oltáře mělo následovníky a napodobitele. Výstavbou kompozice 

obrazu ovlivnil malíře oltářů rokycanského a rakovnického.12 Dílo Mistrovo definitivně 

uzavřelo tvorbu z doby pozdní gotiky,  to znamená, že „umělecké chtění doby“ se přiklánělo 

k italské renesanci.13 V 16. století již nový sloh v Čechách konečně po stoletém zpoždění 

kvůli náboženským válkám a sporům zakořenil.  

   V malířství ze současníků Mistra litoměřického oltáře můžeme dále jmenovat Hanse 

Elfedara, který namaloval roku 1515 Poslední večeři Páně.14 Ta se nachází v kostele sv. 

Jakuba v Kutné Hoře. Další dílo směřující novým směrem je nástěnná malba z let 1510–1520 

s motivem sv. Jiří od anonymního autora. Nalézá se v kapli hradu Švihov. Mistr 

Slavětínského oltáře je malířem oltáře z kostela Sv. Jakuba většího ve Slavětíně u Loun, který 

je datován k roku 1531.15 

   Dílo, které tvořil Mistr litoměřického oltáře jako zakázky pro církev  nebo pro šlechtu, mělo 

významný vliv na sakrální umění 15. a 16. století v Čechách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Někteří badatelé tvrdí, že Mistr přišel do Čech z jižního Německa. VACKOVÁ Jarmila: Mistr zv. Litoměřický, 
in: HOROVÁ Anděla (ed.): Nová encyklopedie Českého výtvarného umění, Praha: Academia 1995, s. 518.; 
ZADRAŽILOVÁ Jitka: Fantóm mistra Litoměřického oltáře, in: Dějiny a Současnost 1 (1996), s. 41–44.  
12 KYZOUROVÁ Ivana/KALINA Pavel: Strahovská obrazárna od gotiky po romantismus, Praha 1993.  
13 Tento známý termín poprvé použil Alois Riegl. Z německého překladu „Kunstwollen“. WITTLICH Petr: 
Literatura k dějinám umění, s. 72.  
14 Hanse Elfedara ztotožnil s Mistrem litoměřickým OPITZ Josef  in: Gotické malířství a sochařství 
severozápadních Čech, in: Umění 2 (1929), s. 71–73.  
15 PEŠINA Jaroslav: Česká malba pozdní gotiky a renesance, Praha: Orbis 1950.  
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1.1 Stručný přehled tvorby Mistra  
 
   Nejrannějším obrazem Mistra litoměřického oltáře je zřejmě Litoměřický oltář. Ten byl 

pravděpodobně namalován okolo let 1500–1505.16 Obsahuje šest desek, původně pětidílného, 

neúplně zachovaného oltáře, jehož střed je ztracen. Tento rozsáhlý oltář byl snad určen pro 

Litoměřický kostel sv. Štěpána. Dvě desky jsou malovány oboustranně. Na první desce její 

vnitřní strany je Narození Ježíše, na vnější Nesení Kříže. Na druhé desce vnitřní strany je 

Navštívení panny Marie, na vnější Kristus před Kaifášem. Další obrazy oltáře jsou 

namalovány jednostranně: Kristus na hoře Olivetské, Bičování Krista, Korunování trním  

a Ukřižování. Tento oltář je prvním rozsáhlým dílem Mistra.  

   Další obraz připisovaný Mistrovi litoměřického oltáře je podobizna sv. Ondřeje. Jedná se  

o křídlo oltáře. Střed a druhé křídlo se nedochovalo. Polopostava světce byla snad 

namalována okolo roku 1500.17 Sv. Ondřej byl jedním z apoštolů Ježíše Krista. Zemřel 

mučednickou smrtí na kříži ve tvaru písmene X. 

   Významným uměleckým počinem umělce je triptych Strahovský. Byl namalován okolo 

roku 1505.18 Motiv oltáře s ústředním výjevem Navštívení Panny Marie je zásadní v tvorbě 

Mistra. Střední desku doplňuje levé křídlo, které obsahuje z vnitřní strany výjevy Narození 

Krista a Útěku do Egypta. Vnější výjev levého křídla vyobrazuje Marii očekávající 

Zvěstování. Pravé křídlo, jenž se nezachovalo, zřejmě obsahovalo z vnitřní strany motiv 

Vraždění neviňátek a další neznámý výjev.   

   Prvním namalovaným portrétem v Čechách byla podobizna kancléře království českého 

Albrechta z Kolovrat z roku 1506.19 Mistr litoměřického oltáře se zde osvědčil při práci na 

nesnadné zakázce, kdy se nemohl opřít o domácí tradici předchozích portrétů. Originál 

podobizny Albrechta z Kolovrat je dnes umístěn ve sbírce Heinze Kistersse v Meersburgu.20  

   Portrét Albrechta z Kolovrat v 16. století byl neznámým umělcem kopírován. V 19. století 

se nacházel v soukromé sbírce Christiana Hammera ve Stockholmu.21 Dnes je obraz ztracený.  

   Ranně renesanční portrét Albrechta z Kolovrat byl v 17. století okopírován. Obraz šlechtice 

doplňují nápisové pásky, které na originálu nejsou zobrazeny. Páska, kterou má hodnostář nad 

sebou namalovanou, obsahuje – Albrechts Kolowrat Naywyssi Kanczlerz Krilowstwie 

                                                 
16 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Praha: Národní galerie 1977, (nestr.)  
17 FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Čechy a střední Evropa 1200–1550, Praha: Národní Galerie 2006, s. 115.  
18 KROPÁČEK Jiří: Praha Středověká, Mezi pozdní gotikou a renesancí, Praha 1983. s. 633.  
19 Tamtéž  
20 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Litoměřice  1989, (nestr.).  
21 Tamtéž  
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Czeskeo. Druhá páska obsahuje sdělení – byl. Starzi Kdyz. Malowan. XLIII. letha. Actu 

Anno. dm. 1506. Podobizna je vystavena v zámku Rychnov nad Kněžnou.  

   Nepochybně největším dílem, které Mistr litoměřického oltáře vytvořil, je monumentální 

nástěnná malba s legendou sv. Václava ve svatováclavské kapli katedrály sv. Víta v Praze.  

   Malba zobrazuje příjezd a uvítání sv. Václava na Říšském sněmu z let 1505–1509.22 Další 

nástěnné malby v kapli sv. Václava jsou inspirovány legendou o sv. Václavu .23 Na východní 

straně kaple jsou malby českých patronů a andělů obklopující sochu Sv. Václava z tvorby 

Petra Parléře. Malíř cyklu ještě vytvořil v kapli postavy královských manželů Vladislava II. 

Jagellonského a jeho ženy Anny z Foix. Jedná se o významné dílo nepostrádající několik 

významových rovin, například politické hledisko, které je zdůrazněno uprázdněným trůnem 

pro českého krále. Na tak obsáhlou církevní zakázku mistr musel mít zřejmě několik 

pomocníků.  

   Deskový votivní obraz Jana z Wartemberka s námětem Posmívání Kristu, je namalován pro 

církevního hodnostáře. Obraz je zachován jen v kopii. Jan z Wartemberka byl od počátku 90 

let 15. století proboštem litoměřické kapituly a od roku 1498 proboštem svatovítským. Známe 

tedy donátora obrazu, který byl vytvořen okolo roku 1508. Ústředním motivem je korunování  

Krista trnovou korunou, který je obklopen posmívači – mučiteli. Scéna je doplněna 

mecenášem a dvěma světci. Celá historická událost je zachycena v prostoru nádvoří.  

   Oltář s Nejsvětější Trojicí (tzv. typ Trůn milosti) je úplným deskovým oltářem vytvořený po 

r. 1510.24 Jedná se o triptych. Na střední desce je Bůh otec, který drží v klíně obětovaného 

Syna. Kromě Nejsv. Trojice námět vykresluje i neznámého donátora. Střední část doplňují 

postavy Panny Marie Klasové a sv. Barbory. Na vnějších stranách křídel jsou vymalováni sv. 

zemští patroni a to sv. Václav a sv. Zikmund.  

   Oltářní křídla týnská, která pochází z pražského staroměstského chrámu panny Marie před 

Týnem, je dalším neúplným oltářem. Střední část oltáře chybí. Křídla oltáře obsahují postavu 

Sv. Kateřiny a sv. Barbory. Mistr litoměřického oltáře jej namaloval údajně po roce 1510.25  

   Z Oltáře zvaném Svatokateřinský, který je rozebrán, se dochovaly čtyři jednostranné 

malované deskové obrazy a jedna deska oboustranná. Tato deska z jedné strany zobrazuje 

Čtoucí sv. Kateřinu a  z druhé Umučení sv. Kateřiny.  

                                                 
22 Tato nástěnná malba je inspirována svatováclavskou legendou. Sv. Václav přijíždí na říšský sněm a císař 
Jindřich Ptáčník mu uvolňuje svůj trůn. Sv. Václav údajně od císaře obdržel rámě sv. Víta.  
23 Svatý Václav byl zabit z příkazu svého mladšího bratra Boleslava ve Staré Boleslavi 28. září 929 (935).  
in: KADLEC Jaroslav: Přehled českých církevních dějin, Praha: Zvon 1991. s. 43–57.  
24 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2006, s. 173–174.  
25 ROYT Jan: Středověké malířství v Čechách, Praha: Karolinum 2002, s. 117.  
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   Obrazy s námětem sv. Kateřina před císařem Maxentiem, Pohřeb sv. Kateřiny, Ješitnost sv. 

Kateřiny a sv. Kateřina na návštěvě u poustevníka jsou jednostranné. Mistr zřejmě tento dnes 

torzální oltář namaloval mezi lety 1510 až 1515.26  

   Posledním dílem Mistra nebo jeho dílny či pokračovatelů, je oltářní křídlo s obrazem 

Zmrtvýchvstání Krista. Z druhé strany je namalován motiv Seslání ducha svatého.  Střed 

oltáře a druhé křídlo se nedochovalo. Mistr či žák oltář namaloval po roce 1530.27 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře. Praha: Národní galerie 1977, (nestr.). 
27 PEŠINA Jaroslav: Mistr Litoměřický, Praha: Nové prameny 1958.  
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2 Použitá literatura 

   Anton Honsatko v knize „Die k. k. dann das Königreich´s Böhmen Haupt–und Metropolitan 

Kirche zu St. Veit“ z roku 1833 napsal poprvé o obrazu od Jana z Wartemberka. Určil, že 

deskový obraz má námět Posmívání Kristu a byl opatřen latinským epitafem od Bohuslava 

Hasištejnského z Lobkovic. Tento epitaf byl napsán na rámu  nad obrazem. Pod obrazem byl 

rovněž nápis obsahující církevní hodnost  Jana z Wartemberka.  

   Julius Lippert v publikaci „Geschichte der Stadt Leitmeritz“ z roku 1871 napsal na straně 

457–458, že roku 1633 Jiří Vilém Herold ze Stodu daroval Litoměřickému městskému kostelu 

Všech svatých pašijové obrazy a další předměty.28 Vše dokresluje původní inventář z roku 

1633, v kterém se píše „Na velkém oltáři, obrazové k témuž. Celé pašijí Miraculum, a Kristus 

in Torculari“. Dále uvádí, že obrazy našel v prostoru síně na radnici města Litoměřice. Poté 

Lippert doplňuje na straně 596, že oltář či cyklus byl roku 1671 vyměněn.29  

   Bernhardt Grueber v publikaci „Die Kunst des Mittelalters in Böhmen, část IV, Malerei, 

Gemälde in Leitmeritz und Rakonic“ z let 1871-1879 popsal, že byly nalezeny na radnici 

v městě Litoměřice zbytky oltáře. Podle něj se jednalo o torzo christologického hlavního 

oltáře městského farního kostela. Grueber fragment oltáře označil za dílo z poloviny 15. 

století. Desky srovnal s oltářem Rakovnickým.  

   Vincenz Luksch v nevydané publikaci „Kunsttopographie Leitmeritz“ z let 1915 až 1920 

popsal přesně náměty obrazů z Litoměřického oltáře. Autor doplnil analýzu správnými 

rozměry desek. Luksch Litoměřický oltář rozděluje na desky oboustranné a jednostranné. 

Dále se autor pokusil o rekonstrukci oltáře. Badatel hypoteticky navrhl, že střed oltáře měl 

motiv Ukřižování, pevná křídla měly výjev Bičování a Korunování trním a dvě pohyblivá 

křídla oboustranná, Zajetí Krista Nesení kříže. Luksch si tuto rekonstrukci zdůvodňoval 

pašijovým cyklem. Zavřená křídla oltáře představovaly Mariánský cyklus. Vzápětí však svou 

hypotézu odmítá a odůvodňuje to tím, že by oltář byl široký téměř 8 m. Poté autor nevydané 

práce konstatuje ztrátu jednostranné malby.30   

                                                 
28 Můžeme použít písemný pramen z Archivu města Litoměřic, Spiritualia, 1633, číslo 61 – 62. Tento pramen 
publikoval VOTOČEK Otakar: K opravě a původu obrazů Litoměřického mistra,  Zprávy památkové péče, 
Praha 1961, s. 25.  
29 Julius Lippert ještě nenazývá umělce pašijových obrazů „Mistrem litoměřického oltáře“. LIPPERT Julius: 
Geschichte der Stadt Leitmeritz, Litoměřice 1871, s. 457, 458, 596.  
30 Vincenz Luksch byl ředitelem Diecézního muzea a zasloužil se o záchranu Litoměřického oltáře, který byl 
umístěn v radnici města Litoměřice. Luksch ve své nepublikované práci se zaobírá nedostatky v publikaci od  
B. Gruebera. LUKSCH Vincenz: Kunsttopographie Leitmeritz, rukopis 1915–1916. Poprvé kdo citoval Vincenze 
Luksche byl Otakar Votoček. VOTOČEK Otakar: Sbírka starého umění, Katalog severočeské galerie 
v Litoměřicích, Litoměřice 1983. (nestr.). Později Luksche citoval Ladislav Kesner. KESNER Ladislav: 
Poznámky k historii bádání o Litoměřickém oltáři a jeho ikonografické podobě, in: Umění 38 (1990), s. 305–
311.  
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   Josef Opitz v časopise Umění „Malířství severozápadních Čech v letech 1350 a 1550“ 

z roku 1928 píše na stranách 64–73 o anonymním malíři, jehož činnost spadá do doby před 

rok 1520. Zde poprvé píše o „Mistru litoměřických obrazů pašijových“. Od něj visí 

v litoměřickém diecézním muzeu dvě oboustranná křídla s Narozením Krista a Navštívením 

jako s hlavními obrazy, a dvě desky s Korunováním trním a Bičování Krista. Opitz píše, že 

„Mistrovy typy upomínají silně na Bernarda Strigla, i kolorit působí dojmem švábské práce“. 

Obrazy v katalogu datuje mezi lety 1500–1510. Není však vyloučeno, domnívá se autor 

článku, že vznikly ještě později. Vědomě anatomicky propracované nohy a ruce mohly mluvit 

pro tuto domněnku.  

    Josef Opitz v katalogu „Zwei Jahrhunderte gotische Malerei und Plastik 

Nordwestböhmens“ z roku 1928 napsal několik vět k Mistru litoměřického oltáře. Zaobírá se 

především Litoměřickým oltářem, který byl v diecézním museu. Popisuje především desku 

Narození Krista a nesení Kříže, která připomíná podle barvy a typu Švábsko (Zeitblom, 

Holbein starší). Obraz byl umístěn v městském kostele. Typ obrazu podle Opitze může 

souviset s predellou z Kutné Hory od Hanse Elfedera, který tvořil také v Praze. Mistr 

litoměřického oltáře či tvůrce vytvořil dvě desky okolo let 1500 až 1515. Dále cituje Karla 

Chytila a jeho tvrzení o českém původu.  

   Antonín Matějček v periodiku Umění z roku 1929 s titulem „Výstavy gotického malířství  

a sochařství severozápadních Čech“ v několika větách recenzuje výstavu pořádanou Josefem 

Opitzem. V kladném hodnocení se pozastavuje nad objevením tvorby Mistra litoměřického.  

   Karel Chytil v publikaci vlastních přednášek s názvem „České malířství prvních desítiletí 

XVI. století“ z roku 1931 napsal stať o Mistru tabulí pašijových. Je zjevné, že autor článku 

popisuje Litoměřický oltář. Analyzuje vzájemné stylové shodnosti. Důkladněji předkládá 

obraz Kristus před Kaifášem a určuje podobnost s pašijním motivem od Albrechta Dürera. 

Autora desek srovnává s dílem Hansem Elfedarem, který vytvořil predellu od sv. Jakuba 

v Kutné Hoře. Anonymní mistr nemá podle Chytila nic společného s Elfedarem.  

   Antonín Matějček v publikaci z roku 1931 „Dějepis výtvarného umění v Čechách“ 

redigované Zdeňkem Wirthem napsal stať k českému malířství pozdní gotiky. Autor článku, 

věnující se heslu Mistr litoměřického oltáře napsal, že umělec byl na rozhraní gotiky  

a renesance. Jmenuje dvě oboustranně malovaná křídla a čtyři  jednostranná křídla 

Litoměřického oltáře. Dále uvažuje, že Mistr mohl být školen v Podunají.  

                                                                                                                                                         
29 Ladislav Kesner v článku napsal, že Luksch jej dopsal roku 1920 a že originál práce se po roce 1945 
nezachoval. Existuje jen strojopisová kopie z Litoměřického městského muzea. KESNER Ladislav: Mistr 
litoměřického oltáře, Litoměřice 1989, (nestr.).  
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   Na závěr se zabývá myšlenkou o jeho vlivu na české prostředí. Uvádí některá díla, jako je 

rozložený oltář v Košátkách datovaný léty 1510 až 1520.  

   Vincenc Kramář v brožuře „Stručný průvodce obrazárnou vlasteneckých přátel umění 

v Čechách“ z roku 1936 popsal Oltářní křídla Týnská (obraz sv. Kateřiny a Barbory) od  

anonymního českého malíře a datoval je roky 1510–1520.  

   Vincenc Kramář v malém katalogu „Stručný průvodce státní sbírkou starého umění“ z roku 

1938, přináší informaci o českém malíři, který zhotovil okolo let 1510–1520 obrazy sv. 

Kateřiny a Barbory z Týnského chrámu v Praze. Kramář píše, že „základní vědomosti 

doplňuje saskými vlivy“. Nepochybně tvůrcem výše popsaných uměleckých děl je Mistr 

litoměřického oltáře. Stejně tak jmenuje trojdílný oltář se sv. Trojicí od českého umělce 

vytvořený kolem let 1520–1530. Zhodnocuje význam oltáře a uvádí slohovou souvislost 

s pracemi v Lipsku a Merseburgu. Popisuje slohovou proměnu z pozdní gotiky na rannou 

renesanci.  

   Jaroslav Pešina v časopise Umění z let 1940–1941 napsal článek s názvem „Nová práce 

z okruhu Litoměřického mistra“. Zde se věnuje obrazu ze Strahovského triptychu Navštívení 

panny Marie, který v tehdejší době získala pražská zemská galerie. Dále jmenuje křídlo 

Strahovského triptychu, Posmívání Kristu, oltář se sv. Trojicí a fresku v kapli sv. Václava. 

Autor zdůrazňuje vysokou výtvarnou hodnotu Navštívení panny Marie. 

   Jaroslav Pešina ve sborníku „Cestami Umění, Sborník prací k poctě šedesátých narozenin 

Antonína Matějčka“ napsal kapitolu jmenující se „Slohový vývoj Mistra litoměřického 

oltáře“. Autor článku nejdříve popisuje deskový obraz Posmívání Kristu a uvažuje jestli je to 

kopie či originál. Vše doplňuje podrobným popisem obrazu, kde označuje přímluvce, 

heraldický znak a donátora. Tím donátorem myslí Jana z Wartemberka, který má vedle sebe 

vyobrazeny insignie infulovaného preláta. Poté se Pešina zabývá genealogií Wartemberského 

rodu a studijní činnost Jana z Wartemberka. Dále v článku píše, že deska Posmívání Kristu, 

vytvořena před smrtí Jana z Wartemberka, byla umístěna do chrámu sv. Víta v Praze. Pešina 

cituje Honsatka a Roučka., že „deska byla ještě roku 1833 zavěšena v chrámu nad vchodem 

do zakristie“.31 Rovněž také uvádí informaci, že vyobrazení bylo roku 1865 z puristických 

důvodů z chrámu odstraněno. Mimo jiné analyzuje také samotný deskový obraz. Dále Pešina 

cituje torzální oltář Litoměřický. Popisuje nalezení Mistra litoměřického oltáře, který dovršil 

českou tradici gotickou a posunul vývoj směrem k české ranné renesanci.  

 

                                                 
31 PEŠINA Jaroslav: Cestami umění, Slohový vývoj Mistra litoměřického oltáře, Praha 1949, s. 139.  
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   Srovnává Posmívání Kristu s Litoměřickým oltářem zejména z výtvarného hlediska, 

kompozice a struktury. Uvádí, že Posmívání Kristu je obraz více vyjadřující nový styl než 

Litoměřický oltář. Jako vodítko pro určení datace dalších obrazů Mistra byla smrt šlechtice 

Jana z Wartemberka roku 1508. Dále autor datuje Litoměřický oltář rokem 1500, Strahovský 

oltář rokem 1505 a Posmívání Kristu před rokem 1508. Věnuje se dále kostelu sv. Štěpána, 

kde původně byl Litoměřický oltář umístěn. Uvádí myšlenku, že malíř z Litoměřic mohl být 

povolán do Prahy. Pešina poté cituje Opitze a jeho názor italského poučení Mistra. Jako 

zdroje inspirace jmenuje italské malíře jako byli Vittore Carpaccio, Luca Signorelli, Jacopo 

Bellini a Carlo Crivelli. Především také připouští možnost severoitalského či alpského 

ponaučení. Mistr litoměřického oltáře překonal regionální prostředí a přesídlil do Prahy, kde 

tvořil až téměř do roku 1530. Pešina dále cituje Matějčka a výzdobu svatováclavského cyklu  

v chrámu sv. Víta, který datuje mezi lety 1506 až 1516. Píše také, že na nástěnné malbě 

pracovali další umělci. Další dílo, které cituje jsou oltářní křídla Týnská a datuje jej do roku 

1520.32  Obrazy analyzuje a srovnává je se Strahovským Navštívením. Další deskový oltář, 

kterým se Pešina zaobírá je vyobrazení sv. Trojice. Oltář datuje do počínajícího třetího 

desetiletí 16. století a poté jej zevrubně popisuje. Poslední dílo, které uvádí je motiv 

Zmrtvýchvstání Krista. Obraz zřejmě patří k úpadku stárnoucího umělce, který byl inspirován 

Dürerovým dřevorytem „Malé Pašije“. Obraz je v článku datován do začátku 40 let 16. století. 

Pešina závěrem shrnuje dosavadní poznání anonymního umělce a zejména jeho inspirační 

zdroje zpoza českých hranic.33   

   Jaroslav Pešina v publikaci „Česká malba pozdní gotiky a renesance, Deskové malířství 

1450–1550“ vydané roku 1950 píše nebo řadí Mistra litoměřického oltáře do ranné renesance 

v Čechách. Litoměřický oltář byl v této knize Pešinou datován nedlouho po roce 1500. 

Podrobně zkoumá obrazy oltáře a píše, že „je nutno připsat spolupráci dílenského 

pomocníka“. Litoměřický oltář lze datovat mezi roky 1500 až 1507. První léta jsou podle 

pisatele publikace pravděpodobnější. „Asi v této době se usadil v Litoměřicích, který se 

údajně vyškolil v cizině“. Snad přejal vlivy od Mistra augšpurského Navštívení, který byl 

ovlivněn Holandskou tvorbou a Hansem Holbeinem starším. Pešina také podle toho usuzuje, 

že mohl cestovat i do Švábska a do města Ulm. Tady se mohl naučit lepšímu řemeslu. Dále 

uvádí lokality Podunají a také alpské země. Podunajská škola prezentovala individuality 

Lucas Cranach starší a Jörg Breu. Pešina „podunajský sloh“ rozebírá a jednotlivé umělce 

                                                 
32 Toto datum vzniku oltářních křídel podporuje starší literaturou (Grueber 1879, Kramář 1936 a 1938).  
33 Pešinův text neobsahuje popis či analýzu dalších deskových obrazů. Jedná se o podobiznu Albrechta 
z Kolovrat, oltářní křídlo se sv. Ondřejem a oltář sv. Kateřiny.  



 16 

v rámci středoevropského záběru prozkoumává. Také dalším inspiračním hlediskem je tvorba 

italského quattrocenta konkrétně Luca Signorelliho a Albrechta Dürera. Dále cituje 

Strahovský oltář a také votivní obraz Jana z Wartemberka s výjevem Posmívání Kristu. Mezi 

lety 1510 a 1516 mu byl svěřen vyzdobit prostor svatováclavským cyklem. Poté vytvořil 

umělec oltářní křídla se sv. Kateřinou a Barborou z kostela P. Marie před Týnem v Praze. 

Srovnává tyto oltářní křídla se staršími díly. Dalším obrazem je oltář se sv. Trojicí. Závěr 

věnující se Mistru litoměřického oltáře je obraz Zmrtvýchvstání Krista, které je malován 

oboustranně. Z druhé strany je obraz Seslání ducha svatého, který je prací malíře jiného 

stylového vyznání. Pešina přináší domněnku o syntéze podunajské, švábské, italské a saské 

zkušenosti přenesené do českého prostředí. Text v publikaci doplňuje katalog kde cituje 

jednotlivě obrazy a analyzuje jej. Vše je podpořeno citací literatury.  

   Ernst Buchner v publikaci „Das deutsche Bildnis der Spätgotik und der frühen Dürerzeit“ 

z roku 1953 napsal v kapitole věnující se portrétům článek o muži se šestnácti prsteny 

(Albrecht z Kolovrat), který byl v soukromé sbírce H. Kistersse v Meersburgu. Německý 

badatel připsal obraz k tvorbě Veita Stosse a srovnával jej s münnerstadtským oltářem. 

Hypoteticky uvažuje, že podobizna vznikla v Norimberku pro váženého občana Jakoba 

Muffela.  

   Jaroslav Pešina v časopise Umění z roku 1955 napsal článek nesoucí titul „Nejstarší český 

renesanční portrét“. V této kapitole se autor věnuje portrétu Albrechta z Kolovrat z roku 1506. 

Zmiňuje zejména německého badatele Ernsta Buchnera, který obraz popsal jako podobiznu 

muže se šestnácti prsteny a neznalost s kopií z Čech. Originál byl objeven ve sbírce  

H. Kistersse. Poté se Jaroslav Pešina věnuje popisu a citaci Buchnera. Rovněž s ním se Pešina 

zaobírá datací a definuje vznik obrazu rokem 1506 stejně jako kopie z Čech. Argumentuje 

hodností a vzhledem. Problematiku vyjádřil zejména obtíží srovnání s jinými obrazy. Pešina 

sice uvádí dřívější zobrazování donátorů, ale rovněž se zmiňuje, že u nás se setkáváme s tímto 

druhem umění až ve třetím a čtvrtém desetiletí 16. století. Dále uvádí jednotlivé příklady 

podobizen. Autor článku upozorňuje na samotné malířství v Čechách a jeho podivuhodný 

vzestup k novému stylu. Pešina cituje Mistra litoměřického oltáře a jeho zřejmý zájem  

o figuru člověka. Uvádí také jeho předchozí díla a dodává vyzrálost umělce u podobizny ze 

sbírky H. Kistersse. Rovněž píše, že jedině náš Mistr mohl zde namalovat podobiznu.    

Následuje podrobný popis obrazů. Zároveň se zaobírá samotnou osobou Albrechta z Kolovrat. 

Pešina také ozřejmuje svou ideu seznámení malíře Albrechta z Kolovrat s Janem 

z Wartemberka. Také upozorňuje na portrétní obrazy Kolovratských. Cituje malíře Hanse 

Krella a jeho díla. Závěrem Pešina se věnuje srovnáním obou portrétů Albrechta z Kolovrat.  
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   Otakar Votoček v periodiku Zprávy památkové péče z roku 1957 napsal v článku 

pojmenovaném „Deskové malby a plastiky 16. století v Litoměřické krajské galerii“  

o Litoměřickém oltáři, že patří k nejznámějším obrazům Mistra. Jmenuje oboustranné desky 

s motivem Navštívení P. Marie a Kristus před Kaifášem a společně s pěti jednostrannými 

deskami je datuje po roce 1500. Cituje Pešinu a sdílí jeho názor přisoudit tento oltář do 

kostela sv. Štěpána. Poté uvádí poškození křídla Navštívení a Krista před Kaifášem. Roku 

1945 byly desky rozlomeny a téhož roku opraveny. Dále autor článku důkladně analyzuje 

výše popsané obrazy a restaurátorské zásahy. Votoček poté popisuje zbývající oltářní křídla  

a to nejdříve výjev Narození Páně na vnitřní straně a na vnější straně motiv Nesení kříže. Tato 

deska byla roku 1945 restaurována. Další deskové obrazy z Litoměřického oltáře Ukřižování, 

Bičování Krista a Korunováním trním nebyly roku 1945 opraveny.34 Dále je v časopise 

zmíněn obraz z oltáře Kristus na hoře Olivetské.  

   Alfred Stange v několikasvazkové publikaci „Deutsche Malerei der Gotik, IX svazek“ 

z roku 1958 napsal kapitolu o umělci působícího v Krakově a Norimberku Veitu Stossovi.35 

V této kapitole uvádí také kopii podobizny Albrechta z Kolovrat z roku 1506. Portrét nejdříve 

analyzuje a uvažuje kdo mohl být autorem. Předpokládá Mistra litoměřického oltáře. Stange 

analyzuje ztvárnění a uvažuje, že obraz nemohl namalovat český malíř. Argumentuje pevnou 

formou a sochařským znázorněním hlavy vlastní Veitu Stossovi.  

   Josef Krása v časopise Umění z roku 1958 napsal kapitolu „Renesanční nástěnná výzdoba 

kaple svatováclavské v chrámu sv. Víta v Praze“. Autor se detailně zabýval analýzou  

a rozsahem nové renesanční výzdoby ve středověké kapli. Krása připisuje pod vlivem 

Jaroslava Pešiny nástěnný cyklus k tvorbě Mistra litoměřického oltáře. Rovněž připouští 

možnost pomocníků při práci na cyklu. Autor statě připomíná významná díla Litoměřického 

Mistra. Dále srovnává Posmívání Kristu s nástěnnou malbou ze západní stěny kaple  

(sv. Václav přijíždí na říšský sněm).  

   Komparací dospívá k závěru, že Posmívání Kristu a Strahovský triptych mají analogie 

k nástěnným malbám. Poté uvádí další příklady shodnosti s deskovými obrazy do roku 1508. 

Krása cituje styl rukopisu a výtvarného charakteru Mistra litoměřického oltáře. 

Svatováclavský cyklus Mistr buduje podle svých kompozic z deskových obrazů. Autor 

kapitoly upozorňuje na italský vliv a také na Augšpurk.  

                                                 
34 Restaurace obrazů byla provedena mezi roky 1955 – 1977.  
35 Vše ještě doplňuje v poznámkách tituly publikací věnovaných středoevropské pozdní gotice: PEŠINA 
Jaroslav: Česká malba pozdní gotiky a renesance, deskové malířství 1450 – 1550, Praha 1950. BUCHNER Ernst: 
Deutsche Bildnis der Spätgotik und der führen Dürerzeit, Berlin 1953; BAUMEISTER Engelbert: Veit Stoss, 
Kupferstiche, 1913.  
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   Dále rozvíjí hypotézu, že Mistr se mohl učit v oblasti Ferrary. Konstatuje, že umělcem 

namalované kostýmy se mohly inspirovat jihoněmeckými vzory. Také zasazení výjevu do 

krajiny mohlo být podle německého vzoru. Krása uvádí hypotézu, že autorem pěti maleb byl 

Leonhard Beck. Argumentuje nástěnnými malbami ve Würzburgu z roku 1509. V kontextu 

s Mistrem litoměřického oltáře uvádí tři pomocníky. Jeden z nich namaloval křídla ze 

Strahovského triptychu. Druhý pomocník přejal Mistrovu kompozici a rozvrh scén. Poslední 

pomocník zůstává svérázný v narativnosti.  

   Jaroslav Pešina v monografii „Mistr Litoměřický“ z roku 1958 píše nejdříve úvodní 

umělecko – historické  reálie v Čechách na konci 15 století. Konstatuje určité poznání umění 

ze sousedních zemí. Dovoz uměleckých děl se sžil s domácím prostředím. Malíři tak nemuseli 

odcházet do ciziny. V tomto prostředí zřejmě zahájil svou výtvarnou činnost Mistr 

litoměřického oltáře. Pešina předpokládá, že byl žákem Mistra křivoklátského oltáře. Odešel 

jako dvacetiletý tovaryš do ciziny, aby se řemeslně zdokonalil. Zejména se mohl dostat do 

Švábska, Podunají, Benátek a severní Itálie. Poté se údajně vrátil do Čech a krátce po roce 

1500 vytvořil zakázku Litoměřický oltář. Autor monografie jej analyzuje a precizně popisuje. 

Dalším dílem je oltář strahovský, který zařazuje k renesančnímu slohu. Datuje jej okolo roku 

1505. Popisuje portrét Albrechta z Kolovrat. Obraz Posmívání Kristu - votivní obraz Jana 

z Wartemberka je dílo namalované před rokem 1508. Pešina uvádí dvě desky s výjevy 

z legendy o sv. Kateřině, které vznikly převážně prací pomocníka Mistra. Také 

svatováclavský cyklus, s největší pravděpodobností vytvořený okolo roku 1509, byl 

namalován za pomoci dílenských řemeslníků různé úrovně. Mistr litoměřického oltáře tuto 

nejvýznamnější zakázku zastřešil ikonografickým plánem a realizací. Podrobně analyzuje 

nástěnnou malbu. Oltářní křídla Týnská vznikla okolo roku 1520 a Pešina soudí, že Mistra 

ovlivnilo saské malířství. Cituje další oltář a to oltář s Nejsv. Trojicí. Datuje vznik oltáře po 

roce 1520 a uvádí konotace děl starší generace. Poslední známý obraz je oboustranně 

malované oltářní křídlo Zmrtvýchvstání Krista. Pešina jej popisuje jako úpadek Mistra 

litoměřického oltáře. Zřejmě tímto fragmentem oltáře končí dílna Mistra, který posunul 

malířství v Čechách z pozdní gotiky na rozhraní ranné renesance.  

   Jaroslav Pešina v časopise Umění z roku 1959 napsal článek s titulem „Ještě k otázce 

nejstaršího českého renesančního portrétu“. Zabývá se portrétem Albrechta z Kolovrat a cituje 

podobiznu ze sbírky H. Kistersse. Jmenuje Ernsta Buchnera a jeho mylnou atribuci. Dospívá 

k názoru, že originál srovnaný s barokní kopií z Čech, je českého původu. Dále cituje 

Buchnera, který Pešinův názor přijal. Uvádí polské bádání, věnující se recenzi Buchnerově, 

které se zaobírá Stossem, že připsání podobizny je neodůvodněné. Pešina upozorňuje na obraz 
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ze Stockholmu připisovaný škole Hanse Holbeina, na který narazil Buchner. Velmi se prý 

podobá podobizně ze sbírky H. Kistersse. Pešina v závěru článku se také zaobírá myšlenkou, 

že podobizna z Čech se mohla inspirovat podle stockholmského obrazu. V poznámkovém 

aparátu cituje Stangeho Nesouhlasí s jeho tvrzením připsání obrazu ze sbírky H. Kistersse 

k Stossovi.  

   Otakar Votoček v periodiku Zprávy památkové péče z roku 1961 napsal kapitolu 

s pojmenováním „K opravě a původu obrazů Litoměřického mistra“. Úvod článku se zabývá 

opravou čtyř desek Litoměřického oltáře od Mistra litoměřického oltáře. Tuto restauraci 

provedli Ludmila a Bohumil Slánský v letech 1956 až 1958. Stať kapitoly je orientována na 

detailní popis oltáře a samotný stav poškození desek. Votoček dále píše o jednotlivých 

deskách. Zejména popisuje Bičování Krista, které přirovnává například k obrazu Umučení sv. 

Šebestiána od Pollaiuola. Dále se věnuje motivu Korunování trním a námětu Ukřižování 

Krista, kde je popsán restaurátorský zásah. Poté se Votoček zaobírá úvahou o dřívějším stavu 

obrazů a hodnotí také dobře zdařilou restauraci. Tvorba Mistra litoměřického oltáře je tak 

poprvé od roku 1885, kdy se nachází v muzejní péči, důkladně opravena. Dále se autor 

kapitoly zabývá problematikou původu obrazů. Píše, že byly ještě kolem roku 1870 uloženy 

v síni litoměřického obecního úřadu. Protože obraz Krista na Olivetské hoře byl uložen 

v Litoměřickém kostele Všech svatých, domnívá se, že byl oltář zhotoven právě pro tento 

kostel. Cituje Jaroslava Pešinu a Juliuse Lipperta. Závěr textu obsahuje pravděpodobné údaje  

o životě Herolta ze Stodu a jeho vlastnictví obrazů. Votoček dodává možnosti umístění 

v jednotlivých kostelech.  

   Jaroslav Pešina v časopise Umění z roku 1967 v článku „Paralipomena k dějinám českého 

malířství pozdní gotiky a renesance 1450–1550“ popsal v sedmé kapitole Mistra 

litoměřického oltáře. Uvádí myšlenku, že Mistr křivoklátského oltáře byl učitel Mistra  

a srovnává výtvarné rysy u figur Křivoklátské archy s Litoměřickým oltářem. Rovněž 

srovnává architekturu a pozadí s Mistrovým dalším dílem Strahovským triptychem. Domnívá 

se, že byl školen v pražské dílně u Mistra křivoklátského oltáře, který vzešel z holandské 

tvorby. Poté analyzuje tvorbu mistra a jeho chronologický posun od jeho údajného učitele. 

Dále píše, že umělec koncem 90 let 15. století snad odešel do ciziny načerpat řemeslné 

dovednosti. Pešina cituje jiné putující umělce v tomto období a dodává, že Mistr mohl jít 

nejdříve do Švábska a poté do Podunají. Dále uvádí vlivy Podunajské školy a její 

představitele J. Breua a R. Früaufa. Poté píše, že Mistr litoměřického oltáře byl silná osobnost 

a nenapodobil své domnělé vzory. Mistr tam snad působil do konce 90. let 15. století. Ovšem 

také Pešina napsal, že pobyt vysvětluje mnoho, ale nikoli všechno z pohledu na 
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svatováclavský cyklus. Dále je přesvědčen u Mistra o poznání severoitalské malby. Zejména 

však cituje Benátky a řadu obrazů s výjevy zázraků ostatku sv. Kříže, které pocházejí 

z benátské Scuoly S. Giovanni (cca 1490). Uvádí autory tohoto cyklu – Carpaccia,  

G. Belliniho, G. Mansuetiho a L. Bastianiho. Mimo tento cyklus popisuje Carpacciův cyklus 

sv. Voršily. Tento monumentální cyklus mohl malíře inspirovat na nástěnnou malbu. Dále 

cituje Josefa Krásu a domnívá se, že Mistr byl v Benátkách jako Albrecht Dürer. Pešina 

napsal, že Mistr mohl na krátkou  dobu se vrátit z Rakouska a pak mohl jít do Itálie. Po 

příchodu z Podunají vytvořil Litoměřický oltář v Praze kde založil svou dílnu. Donátorem byl 

Jan z Wartemberka a domnívá se, že zhotovení trvalo dva roky. Po tomto díle namalovaném 

před rokem 1505 následovala prý cesta do Itálie. Následujícího roku vytvořil portrét 

Albrechta z Kolovrat a přípravné práce na svatováclavský cyklus. Uvádí historické okolnosti 

údajného vzniku cyklu. Zevrubně jej rozebírá  a dokončení datuje na konec roku 1508. Cituje 

Matějčka, Krásu a restauraci maleb provedené mezi lety 1961–1965. Údajně měl 

augšpurského pomocníka. Dále definuje znaky Benátské a  Podunajské školy. Další dílo které 

rozebírá je portrét Albrechta z Kolovrat a odkazuje na srovnání se svatováclavským cyklem  

u jednotlivých postav jako je muž vpravo od císaře ve scéně Uvítání a další portréty. Kromě 

této podobizny uvádí také profilový portrét Jana z Wartemberka v jeho votivním obraze nebo 

i donátorskou podobiznu ve Strahovském triptychu. Strahovský oltář datuje okolo roku 1505  

a podrobně jej analyzuje. Poté uvádí obraz sv. Ondřeje a datuje vznik před rok 1510. Po 

svatováclavském cyklu pak vytvořil Mistr oltář sv. Kateřiny. Pešina jej popisuje a konstatuje 

neúplnost oltáře. Svatokateřinský oltář datuje kolem roku 1510. Dále autor článku píše, že 

okolo roku 1510 Mistr byl na vrcholu uměleckého tvoření v dvorském prostředí Prahy. Uvádí 

další vyobrazení a to oltářní křídla Týnská. Důkladně tento torzální oltář zkoumá a píše, že jej 

maloval sám. Cituje Kramáře a jeho pokus toto dílo připsat saskému umělci. Pešina křídla 

datuje mezi roky 1510–1515. Triptych se sv. Trojící je dalším oltářem, který podle Pešiny 

vznikl v měšťanském prostředí. Dále jej popisuje a datuje ho okolo let 1514–1520. Posledním 

obrazem či oltářem je motiv Zmrtvýchvstání, který vznikl podle předlohy z grafiky od 

Albrechta Dürera. Malbu prý vytvořil dílenský pomocník nižší úrovně než Mistr. Závěrem 

konstatuje, že okolo roku 1520 Mistr litoměřického oltáře již nic nového nevytvořil.  

   Christian Salm v  publikaci redigované Karlem Maria Swobodou „Gotik in Böhmen“ z roku 

1969 píše, že Mistr litoměřického oltáře z hlediska srovnání s výmalbou svatováclavské kaple 
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je jedním z mimořádných malířů této epochy v Čechách.36 Dokonce jeho další díla mají znaky 

mistrovství. Salm cituje starší literaturu, mimo jiné Krásu a Pešinu, kteří zkoumali  

a publikovali tento nástěnný cyklus. Autor píše, že Mistr litoměřického oltáře cestoval okolo 

roku 1500 do Rakouska. Údajně zde mohl být školen. Ovlivnil ho zřejmě Jörg Breu a Rueland 

Frueauf starší. Toto se projevilo vlivem na jeho hlavním deskovým dílem oltářem 

Litoměřickým. Salm podrobně popisuje oltář a datuje ho do prvních let 16. století. Uvádí také 

podle Pešiny, že mezi těmito pracemi mohl Mistr přijít do Benátek. Jmenuje Jana 

z Wartemberka a jeho církevní kariéru. Mistr litoměřický pro něj namaloval Posmívaní 

Kristu, které datuje kolem roku 1508. Salm uvádí příklad olomouckého biskupa Stanislava 

Thurza a jeho reprezentace v rámci umění. „Thurzo byl dvorní kněz Matyáše Korvína. Jeho 

vzorem byl Erasmus Rotterdamský a jiní humanisté“.37 Arcibiskupský stolec v Praze nebyl 

obsazen, tak arcibiskupskou funkci korunování mladého Ludvíka roku 1509 vykonal on. 

Stanislav Thurzo je namalován ve svatováclavské kapli, v Olomouckém dómu a Brněnském 

klášteře Minoritů. Salm cituje J. Šípovou a Vackovou. Kromě Litoměřického oltáře vytvořil 

oltář strahovský a oltářní křídla týnská. Dále namaloval portrét Albrechta z Kolovrat. 

   Albert Kutal v publikaci „České gotické umění“ z roku 1972 píše o Mistru litoměřickém, že 

patřil do nové slohové situace. Poté popisuje oltář Litoměřický. Protáhlé figury mariánského  

a pašijového cyklu mají plnou tělesnost a jsou pevně zasazeny do prostoru. Jeho přední plán 

je konstruován se značnou optickou pravděpodobností, zejména tam, kde scéna je zasazena do 

architektonického prostředí. Zadní plán se pak jeví v prudkém zmenšení, poněvadž je od 

přední prostorové vrstvy oddělen přehradou architektury nebo hlav, pokud ovšem není 

prostorového odstupnění dosaženo zasouváním krajinných kulis. Dále Albert Kutal podrobně 

popisuje naturalismus detailů v obrazech. Konstatuje, že „významný podíl má na kompoziční 

sevřenosti sklon k geometrizaci a stereometrizaci tvarů“. Udává rovněž, že Mistr 

litoměřického oltáře je nejvýznamnějším malířem střední Evropy na konci gotiky. Se starší 

literaturou souhlasí, že Mistr Křivoklátského oltáře je jeho předchůdcem.38 Poté popisuje 

jednotlivé obrazy umělce. V navštívení P. Marie ze Strahovského oltáře vzrostla ještě 

monumentalita pojetí renesančních rysů. Ve votivním obraze Jana z Wartenberka, pokročilo 

malířovo umění racionální organizace prostoru a jeho znalosti mechaniky lidského těla. 

Vedoucí účast na malířské výzdobě ukázala jak hluboce vnikl do principů renesanční malby.       

                                                 
36 Karl Maria Swoboda ( 1889 – 1977 ) byl žákem Aloise Riegla a Maxe Dvořáka. Působil na německé části 
Karlovy univerzity v Praze. KROUPA Jiří: Školy dějin umění, Metodologie dějin umění. Brno 2007 s. 222 – 223.  
37 SALM Christian: Der Meister der Leitmeritzer Tafeln und seine Zeitgenossen, in: SWOBODA Karl Maria 
(ed.): Gotik in Böhmen. München 1969. s. 394.  
38 Je zřejmé, že autor publikace pracoval s literaturou od Jaroslava Pešiny (1940–1941, 1949, 1950, 1955, 1958, 
1967).  
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S přispěním pomocníků vytvořil rozsáhlý slavnostně laděný cyklus ze života sv. Václava. 

Kutal připouští že byl poučený severoitalskými Benátkami.39 Datuje cyklus před rok 1509, 

který byl rokem návštěvy Vladislava II. v Praze a korunovace jeho syna Ludvíka. Mistr 

prokázal svou dovednost v portrétním uměním, když roku 1506 vytvořil podobiznu Albrechta 

z Kolovrat, prozrazující nezkušenost v tomto oboru. Oltářní křídla Týnská údajně vznikly 

v měšťanském prostředí. Dále Kutal píše, že Pražský dvůr bez panovníka, hlavní město bez 

finančně mocného patriciátu, nebyly s to vytvořit podmínky pro umělecký rozkvět, který by 

bylo možno srovnat se slavnou lucemburskou dobou.40  

   Jaroslav Pešina v odborném periodiku Umění z roku 1974 napsal článek s titulem „Mladá 

léta Litoměřického Mistra“ kde se zaobíral ideou, jestli litoměřický oltář je jeho prvním 

stěžejním dílem. V kapitole cituje Opitze a Matějčka a jejich omyly. Dále se domnívá, že 

malíř vzešel ze stejného prostředí jako malíř rakovnického oltáře. Určuje, že malířská dílna 

byla nepochybně v Praze. Rovněž popisuje Mistra křivoklátské archy a jeho poznání 

holandských umělců, zprostředkovaných umělci z Kolína nad Rýnem. Pešina poté v článku 

popisuje Mistra křivoklátské archy a zvláště jeho inspiraci v Porýní. Poté cituje Stangeho  

a jeho přístup k oltáři z Křivoklátu. Stylově jej analyzuje a datuje jej před rok 1490. V dílně 

Mistra křivoklátského oltáře zřejmě jako pomocník působil Mistr litoměřického oltáře. Ranná 

díla se buď nezachovala nebo jsou neznámá. Pešina dále analyzuje rakovnický oltář. Připojuje 

k deskám rakovnickým desku Navštívení panny Marie. Určuje dále shodné výtvarné aspekty 

obou obrazů. Uvádí další desku s námětem sv. Jana, sv. Václava a sv. Víta. Porovnává jej 

s předchozími deskami. Mistr křivoklátské archy byl zřejmě nizozemsky orientován a jeho 

žák, náš Mistr, jej nezapřel. Autor kapitoly se dále zabývá myšlenkou, kde se mohl u křídel 

křivoklátské archy inspirovat jeho tvůrce. Vnější strany křídel s motivy postav sv. Václava  

a sv. Víta jsou podle Pešiny nesporně prací Mistra litoměřického. Na závěr článku autor píše, 

že se narodil okolo roku 1470 a že byl vrstevník Albrechta Dürera, Hanse Holbeina st.  

a Lucase Cranacha. Dále poznamenává deskový obraz s motivem sv. Ondřeje a analyzuje jej.  

   Jaroslav Pešina v časopise Umění z roku 1975 napsal text „Kateřinský cyklus 

Litoměřického mistra“. Úvodem píše o malíři a jeho významných uměleckých dílech. Poté 

zmiňuje kateřinský cyklus, kde nejprve cituje zastoupení tohoto cyklu ve sbírkách. Samotné 

obrazy s motivy ze života sv. Kateřiny jsou sjednocovány do oltářního celku. Dále uvádí autor 

                                                 
39 Albert Kutal neoznačuje eventuální poznání uměleckých děl od Albrechta Dürera a Carpaccia.  
40 Albert Kutal nepopisuje některé obrazy jako například Zmrtvýchvstání Krista, sv. Ondřeje a svatokateřinský 
oltář.  
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článku legendu sv. Kateřiny a její literární tradici od 14. století v Čechách. Oltář zobrazuje 

téměř všechny dějové legendární scény.  

   Jaroslav Pešina v publikaci „Česká gotická desková malba“ z roku 1976 napsal o Mistru 

litoměřického oltáře, že byl odchován Mistrem křivoklátského oltáře. Působil na přelomu 15. 

a 16. století. Byl pojmenován podle neúplného a největšího díla Litoměřického oltáře. Pešina 

poté popisuje oltář, který byl vytvořen v Praze  a byl určen pro Litoměřice. Datuje jej krátce 

po roce 1500. Podrobný popis doplnil Pešina myšlenkou, že Mistr litoměřický byl jedním 

z největších koloristů, které kdy české malířství poznalo. Dále autor cituje Triptych 

strahovský a portrét Albrechta z Kolovrat. Krom výše uvedených vyobrazení zmiňuje 

monumentální malbu svatováclavskou v chrámu sv. Víta. Datuje ji mezi roky 1506–1509. 

Pešina konstatuje předpoklad školení v dolnorakouském Podunají okolo roku 1500. Do 

Podunají prý odešel jako zralý umělec a po boku velkých umělců stanul jako jeden z nich. 

Údajně pronikl okolo prvního desetiletí i do severní Itálie a Benátek. Mistr litoměřického 

oltáře byl posledním velkým umělcem českého gotického deskového malířství, který podle 

Pešiny, vysoko překonal tehdejší průměr. Navázal na své předchůdce a posunul malířství 

směrem k novému stylu.  

   Ladislav Kesner autor brožury s názvem Mistr litoměřického oltáře z roku 1977 věnované 

stejnojmenné výstavě v Jiřském klášteře na Pražském hradě, popisuje nejdříve okolnosti 

vzniku výstavy. Cituje starší literaturu a zejména Jaroslava Pešinu. Autor plánoval vydat 

k výstavě katalog, ale rukopis by tak narostl, že nebylo možné zajistit jeho vydání k výstavě. 

Výstava je i určujícím momentem pro poslední názorovou redakci a ověření si veškerých 

údajů. Katalog poté bude vydán formou samostatné publikace píše Kesner.41 Úvod malého 

katalogu doplňuje poznání Mistra litoměřického oltáře od dr. Opitze. Kesner cituje opětovně 

prof. Pešinu. Poté se autor brožury věnuje samotnému umělci a chronologicky postupuje od 

jeho narození  1470, uměleckou činností a po svůj údajný sklon.  Zhotovitel díla se údajně 

narodil roku 1470. Kolem roku 1485 vznikla křivoklátská archa, kterou maloval neznámý 

dvorský malíř, pravděpodobně nizozemského školení. Roku 1496 je archiválně doložený 

vznik rakovnické archy. Hlavní mistr tj. mistr mariánských výjevů se jeví rovněž jako 

odchovanec křivoklátského mistra. Okolo roku 1496 vzniklo Rokycanské Klanění Tří králů. 

Kesner soudí, že vykazuje nejužší analogie s Litoměřickým mistrem. Okolo let 1500– 1501 

soudí, že mistr mohl být v dolnorakouském Podunají. Litoměřický oltář je datován lety 1501–

1503. Okolo roku 1505 předpokládá cestu do Itálie a Benátek. Datuje Triptych strahovský po 

                                                 
41 Katalog v plánovaném rozsahu nebyl vydán 
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roce 1505. Kolem let 1506–1508 prý vznikla nástěnná malba ve svatováclavské kapli chrámu 

Sv. Víta. Před rok 1508 datuje vznik obrazu Posmívání Kristu. Před rok 1510 řadí obraz Sv. 

Ondřeje. Po roce 1510 byl namalován Triptych se sv. Trojicí. Také po tomto roce byly 

vytvořeny obrazy Oltářní křídla týnská a Oltář svatokateřinský. Poslední obraz je 

Zmrtvýchvstání Krista datovaný po roce 1550.42 Dále Ladislav Kesner popisuje jednotlivé 

obrazy Litoměřického mistra, Mistra křivoklátského oltáře i Mistra rakovnického  

a rokycanského.  

   Jiří Kropáček v periodiku Umění z roku 1980 s kapitolou „K výstavě Mistr litoměřického 

oltáře v Národní galerii v Praze“ recenzuje Kesnerovu koncepci vystavení. Kladně hodnotí 

výstavu a skutečný záměr objasnit anonymního umělce. Jiří Kropáček dále v textu cituje 

Jaroslava Pešinu, Ladislava Kesnera, Antonína Matějčka a Josefa Opitze. Rovněž upomíná na 

klíčovou výstavu „Gotické malířství a plastika severozápadních Čech“ a závažný nedostatek 

rozboru od Josefa Opitze. Dále autor recenze se zaměřil na problematiku nástěnného cyklu ve 

Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta. V tomto odstavci také cituje předešlé badatele jako byli 

Karel Chytil a Antonín Matějček. Dále uvádí kopii deskového obrazu Posmívání Kristu 

v kontextu s nástěnným cyklem. Poté Jiří Kropáček cituje v recenzi další díla Mistra. Další 

odstavec informuje o Kesnerem sestavené časové konstrukci. K samotné výstavě, kterou 

zahajovala křídla Křivoklátského oltáře, se autor recenze zabýval datováním předcházejících 

badatelů. Poté archu Křivoklátskou důkladně analyzuje. Kropáček v souvislosti s tímto dílem 

uvádí jeho tvůrce – Mistra Křivoklátského oltáře. Následuje další srovnání starší literatury  

a především samotné srovnání s Mistrem litoměřického oltáře. Uvádí zde zejména torzální 

oltář z kostela Panny Marie Sněžné z Rokycan. Jedna deska z torza oltáře, jejíchž námětem je 

Klanění tří králů, se zabývá hypotézou, že sedící madonu s malým Ježíšem vytvořil náš Mistr. 

Kropáček se poté zabývá Litoměřickým oltářem a malbou sv. Ondřeje. Tady zejména cituje 

Pešinu. Poté se navrací k tématu Litoměřického oltáře a konstatuje v souvislosti s Pešinovým 

poznáním komplikovanost umístění. Souhlasí rovněž s domněnkou, že tvořitel oltáře byl 

zralým umělcem. Další díla, která jmenuje je Strahovský oltář a jeho zjevná inspirace 

italskými Benátkami, podobiznu Albrechta z Kolovrat a jeho analýzu a oltář Nejsvatější 

Trojice a problematiku datování. Nemůžeme opomenout ani oltář sv. Kateřiny či Oltářní 

křídla Týnská. K problematice oltáře sv. Kateřiny cituje opět Pešinu. Závěrem Kropáček 

konstatuje, že Mistr je skryt v anonymitě.  

                                                 
42 Ladislav Kesner sice hypotetickou datací zkompletoval uměleckou tvorbu Mistra, ale z hlediska stáří umělce   
(nad 80 let), není zrovna jistá. Tento požehnaný věk je na dobu pozdní gotiky a ranné renesance velkou 
výjimkou.   
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   Jiřina Hořejší a Jarmila Vacková v časopise Umění z téhož roku 1980 s titulem „Kniha  

o pozdně gotickém umění v Čechách, Dialog s autorským kolektivem“, se věnují nejasnostem 

v souvislosti s Mistrem litoměřického oltáře. V článku se autorky zaobírají myšlenkou 

srovnání malíře s Benediktem Rejtem. Akceptují názor Jaroslava Pešiny, který umělce 

považoval za následníka Mistra křivoklátského oltáře. Domnívají se, že Mistr byl povolán ze 

sousední země a mají pochybnosti, že byl z regionu Litoměřice. Dále hypoteticky uvádějí 

odkud mohl pocházet Mistr litoměřického oltáře. Citují jihoněmeckou oblast odkud pocházel 

stavitel Benedikt Rejt, Landshut tam vládl švagr Vladislava Jagellonského Jiří Bohatý a malíři 

Mair von Landshut, Sigmund Greismüller a Hans Wertinger.43 Nesmíme zapomínat ani na 

Augšpurk. Tady autorky porovnávají svatováclavský cyklus s tímto centrem umění. 

V Augšpurku zejména tvoří Hans Burkgmair, Jörg Breu a Leonhard Beck. Tvoří pod 

poučením italské renesance a konkrétně deskové obrazy jsou ve stylu benátsko – augšpurské 

renesance. Pod tímto hlediskem Mistr litoměřického oltáře nemusel před započetím nástěnné 

malby putovat do severní Itálie. Poté jmenují Litoměřický oltář a rekonstruují ho jako oltářní 

archu a příkladem je oltář z Melku od Jörga Breua z roku 1502. Uvažují o dílně u Mistra 

litoměřického oltáře a dílenské práci. Hořejší a Vacková také poukazují na grafiku a názor 

Antonína Matějčka, že svatováclavský cyklus byl prací augšpurských malířů, kopírujících 

Maxmiliánskou grafiku. Z toho vyplynulo jeho datování do doby kolem roku 1520.  

   Jaroslav Pešina v odborném časopise Umění z roku 1981 napsal kapitolu s názvem 

„K recenzi o knize, Pozdně gotické umění v Čechách“. Pešina v článku reaguje na recenzi od 

Jarmily Vackové z téhož časopisu Umění (číslo 6, 1980). Odmítá její tvrzení o původu  

a totožnosti Mistra litoměřického oltáře, určení tohoto oltáře a zejména o donátora maleb ve 

svatováclavské kapli v katedrále sv. Víta. Dále konstatuje Vackové názor o umístění oltáře do 

kaple Všech svatých a svůj předpoklad o provenienci ke kostelu sv. Štěpána v Litoměřicích. 

Pešina argumentuje velikostí oltáře. Svatováclavský cyklus pokládá za domácí tvorbu  

a odmítá, že by jej financovali Fuggery. Rovněž pokládá za nesmysl, aby hlavním umělcem 

byl augšpurský mistr. Jmenuje Vackovou opomíjenou postavu Jana z Wartemberka. Poté také 

reaguje na možnost spolupráce s Benediktem Rejtem. Uvádí také srovnání Mistra 

litoměřického oltáře s Hanušem Elfeldarem. Myšlenkou o určení pojmenování anonyma 

zakončuje tuto problematiku s Hansem Elfedarem. Pešina dále reaguje na hypotézu Vackové, 

že Mistr přišel z jižního Německa a cituje přitom Opitze. Z východiska těchto poznatků mohl 

autor kapitoly čerpat, že Mistr litoměřického oltáře byl odchován Mistrem křivoklátského 

                                                 
43 Tato otázka je nesmírně zajímavá, ale není prokazatelně zdůvodněna.   
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oltáře, který byl obeznámen holandskou tvorbou. Další argument proti Vackové je, že Pešina 

předpokládá cestu do Benátek, kdežto ona soudí že malíř tam neodcestoval. Pešina píše  

o historicích umění, kteří s tím souhlasí a chce znát protiargumenty. Vacková odmítá i cestu 

Mistra litoměřického oltáře od Prahy, Podunají až do Benátek. Odmítá její tvrzení a ukazuje 

na české tradiční malířství. Článek uzavírá poselstvím, že by se nemělo v práci na tomto 

úseku pokračovat.  

   Josef Petráň v časopise Umění z roku 1981 napsal recenzi „Fakta nebo Dojmy?“. Rovněž se 

jako Jaroslav Pešina zabývá článkem od Jarmily Vackové a Jiřiny Hořejší „Dialog 

s autorským kolektivem“. Podle autora ony nabídly ve svém pojednání rozpornosti. Zejména 

se to týká u problematiky jagellonského umění. Autorky podle něj preferují imaginativní 

přístup. Dále popisuje metody od Lamprechta, Burckhardta a Huizinga a přístupu k nim. Dále 

cituje význam ikonografie a historiografie. Petráň píše o nových vědeckých metodách, 

vyžadující erudici, které by nahradily intuitivní přístup  a vyloučily co možná nejvíc 

interpretační omyly obecné imaginativnímu přístupu. Podle něj autorky u případu 

svatováclavského cyklu postupovaly interpretovaly imaginativním postupem. Autorky se 

domnívaly, že Jagellonci roku 1515 politicky aspirovaly k vztahu k říši.  Roku 1516 král 

zemřel a to nemohlo podle Petráně korespondovat s uceleným projektem prezentace. Uvádí 

historické souvislosti a zejména cituje Vackové domněnku, že král měl nedostatek financí, 

kterou vzápětí odmítá.  

   Jiřina Hořejší a Jarmila Vacková v periodiku Umění z roku 1981 v článku s názvem „Znovu 

o povaze Jagellonského umění v Čechách“ reagují na předešlé recenze od Jaroslava Pešiny  

a Josefa Petráně. Zásadní otázka podle nich je jestli se jedná o dvorské umění či státní 

reprezentaci. Dále sdělují, že Josef Petráň ani autorky se již nepozastavují. Citují Josefa Krásu 

a jeho názor ke svatováclavskému cyklu. Uvádějí historické reálie zvolení Vladislava II.  

a jeho ambici dostavět chrám sv. Víta. Nesouhlasí s Petráněm a jeho názorem, že autorky 

postupovaly imaginativně. Autorky v článku dále reagují na Jaroslava Pešinu, který se 

zejména zabýval články o Svatováclavské kapli a kapli Smíškovské. Argumentují prací Josefa 

Krásy, který se zabýval druhou jmenovanou kaplí a její měšťanskou fundací. Dále 

připomínají příklady Evropské měšťanské fundace. Rovněž se v článku zaobírají Mistrem 

litoměřického oltáře, kde objasňují svoji domněnku o pražském původu Litoměřického oltáře. 

Opravují také, že Fuggeři svatováclavskou kapli nefinancovali, ale že se nápadně podobá 

jedna z postav Jacobu Fuggerovi Bohatému. Dodávají také uznání všech argumentů Jaroslava 

Pešiny. Ale vzápětí oponují, že mohl malíř spolupracovat s královským architektem.  
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   Jiří Kropáček v publikaci „Praha středověká“ z roku 1983 se v  kapitole o malířství zabývá 

také Litoměřickým mistrem. Píše, že domácí umělec, kterému neušlo nic z nového 

renesančního dění, byl prvním českým malířem, jehož můžeme sledovat v delším časovém 

úseku. Postupně řešil mnohé výtvarné problémy a tím vytyčil před naše malířství nové cíle. 

Po školení a spolupráci v dílně Mistra křivoklátského oltáře, spadajícího do ranného období 

renesance, jsme jej ztratili z obzoru. Jeho pozdější vývoj však nenechává na pochybách, že na 

samém sklonku století opustil Prahu, aby hledal další zkušenosti. Kropáček připouští, že Mistr 

mohl zamířit do vídeňského okruhu, kde se rodil nový pokrokový směr a to dolnorakouská 

malba dunajské školy.  Poznal zde dílo svého generačního vrstevníka Jörga Breue. Poté se 

Mistr vrátil do Prahy a zaujal místo v dvorské kulturní elitě. Litoměřický oltář s výjevy ze 

života P. Marie a Kristova utrpení se jeví jako mezní dílo přechodu pozdní gotiky k renesanci. 

Autor článku u Litoměřického oltáře cituje podunajskou školu a uvádí obraz Kristus na hoře 

Olivetské. Oltář datuje okolo let 1501–1503 a uvažuje o dílenské práci. Před rozebráním byla 

archa velkých rozměrů. Zřejmě vznikla pro kolegiátní kostel sv. Štěpána v Litoměřicích 

z popudu Jana z Wartemberka. Kropáček dále píše, že okolo roku 1505 mistr s pomocníkem 

vytvořil triptych ze Strahova se středním výjevem Navštívení panny Marie. Patří již do 

vrcholového období. Mistr pevně modeloval těla s renesančním realismem a které začlenil do 

prostoru vymezeného architekturou.  Podle bádání odešel Mistr litoměřického oltáře před 

tímto dílem do Benátek a mohl poznat díla Carpaccia a Gentila Belliniho. Po příchodu 

namaloval portrét Albrechta z Kolovrat. Poté namaloval s pomocníky nástěnný cyklus 

svatováclavský. Podle nepřímých pramenů byla malba dokončena v letech 1508-1509. 

Kropáček podrobně rozebírá nástěnnou malbu. Deskové obrazy Posmívání Kristu,  Oltářní 

křídla Týnská a oltář Nejsvětější Trojice vytvořené mezi lety 1510–1515, vznikly 

pravděpodobně na zakázku z řad měšťanů. V téže době vznikl svatokateřinský oltář, dnes 

torzální, který byl malován nejspíše pro kostel sv. Benedikta na Hradčanech, svatyni bratrstva 

kameníků, jehož starším byl po roce 1510 Benedikt Rejt. Kropáček závěrem cituje myšlenku, 

že Mistr litoměřického oltáře byl představitelem dunajské školy.  

   Otakar Votoček v katalogu s titulem „Sbírka starého umění, Katalog severočeské galerie 

v Litoměřicích“ z roku 1983 napsal obsáhlou kapitolu věnující se Mistru litoměřického oltáře. 

V katalogu se nejdříve zaobírá pojmenováním. Do souvislosti s naším Mistrem klade jméno 

Hanse Elfeldera a jeho tvorbu v Kutné Hoře. Poté určuje životopisná data a tvorbu Mistra 

křivoklátského oltáře (učitel?) a oltáře z Rakovníka a Rokycan. Dále v pojednání cituje 

případnou cestu do Podunají a do severní Itálie. Uvádí další verzi, že Mistr nepocházel 

z Čech, ale že přišel z jižního Německa. Popisuje v úvodu další jeho tvorbu. Stěžejní pohled 
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je upřen na Litoměřický oltář. Votoček jej důkladně analyzuje jak po technické stránce tak po 

výtvarné. Jednotlivé deskové obrazy jsou patřičně slohově rozebrány. Podkapitola  

„K osudům obrazů v Litoměřicích“ se zaobírá historickými souvislostmi a torzálním 

Litoměřickým oltářem. Rovněž cituje badatelskou publikaci Matějčka, Opitze, Pešiny. 

V závěrečné podkapitole se Votoček věnuje samotnému původu obrazů. Vyslovuje tři 

důležité domněnky. První domněnka je, že oltář vznikl v městě Litoměřice. Druhá hypotéza 

je, že oltář zadal Jan z Wartemberka. Votoček namítá, že k této hypotéze nejsou relevantní 

prameny. Další předkládá sám autor, že do Litoměřic už oltář přišel torzální roku 1633. Jinou 

domněnku podává Jiří Bušta, který uvádí, že původ oltáře mohl stát na přátelství donátora 

z roku 1633 s premonstrátskými kanoniemi. Na konci tohoto článku však dodává, že bádání 

dosud neskončilo.   

   Jaroslav Pešina v monumentální přehledové publikaci „Dějiny českého výtvarného umění  

(½)“ z roku 1984 napsal kapitolu týkající se tématu deskové malby. Pešina podle předchozí 

literatury, kterou napsal (viz 1950, 1958, 1967, 1976 a 1984), se podrobně zabývá na stranách 

590 – 595 Mistrem litoměřického oltáře. Cituje jednotlivé obrazy, které podrobně analyzuje.  

   Jiří Kotalík v katalogu „Staré české umění“ z roku 1985 napsal úvodní kapitolu a ostatní 

otázky umění píší specialisté. Kapitolu malířství věnované od nejrannějšího českého 

vyobrazení až po mistra I W napsal Ladislav Kesner. Kesner uvedl o Mistru Litoměřickém, že 

byla zjištěna jeho účast na Arše křivoklátské. Podle datace archy (okolo roku 1490) lze 

usoudit, že Mistr je příslušníkem generace narozené kolem roku 1470. Dále Kesner cituje 

Pešinovi studie a pojmenování Mistra litoměřického oltáře. Na sklonku století Mistr poznal 

díla dolnorakouská. Autor článku píše o Ruelandovi Frühaufovi st. a Jörgovi Breueovi. Po 

roce 1500 vznikl snad fragment pravého oltářního křídla se sv. Ondřejem a do roku 1505 

Litoměřický oltář. Přibližně do poloviny prvého desetiletí lze datovat Oltář strahovský. Obraz 

Albrechta z Kolovrat je datován rokem 1506. Zhruba mezi lety 1506–1509 datuje Kesner 

vznik nástěnných maleb ve svatovítské kapli. V uvedeném období malíř mohl navštívit 

Benátky a sever Itálie. V desetiletí 1510–1520 vyšly z umělcova ateliéru Oltářní křídla týnská 

a menší oltář se sv. Kateřinou. Posledním dílem je Zmrtvýchvstání Krista.  

   Jaroslav Pešina v publikaci „Pozdně gotické umění v Čechách“ z roku 1985, doplňuje 

kapitoly od badatelů Václava Mencla, Jaromíra Homolky, Josefa Krásy a Josefa Petráně, 

poznáním deskových obrazů či oltářů. Text věnovaný Mistru litoměřického oltáře informuje 

čtenáře o stylové analýze vyobrazení. Jednotlivá díla Mistra, které Pešina cituje, jsou 

přinejmenším zmíněna v již uvedené literatuře. Zejména je to evidentní u problematiky datace 

a školení Mistra litoměřického oltáře.  
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   Ladislav Kesner ve  výstavním katalogu Severočeské galerie v Litoměřicích z roku 1989 

napsal monografické pojednání „Mistr litoměřického oltáře“. V úvodní stati připomíná 

nejstarší zmínku o eventuálním Litoměřickém oltáři (darovací listina Herolta ze Stodu z roku 

1633) a historii bádání na přelomu 19. a 20 století. Kesner dále ve stati cituje badatele, kteří se 

Mistrem zaobírali. Rovněž připomíná monografickou výstavu z roku 1978 a její nedostatky. 

Připouští nerealizované zápůjčky z ciziny. Po úvodním textu se Kesner zabývá historickým 

kontextem a samotným umělcem. Stejně jako u katalogu z roku 1978 se domnívá, že malíř 

přišel na svět okolo r. 1470. Také hypoteticky předpokládá Mistrovo autorství u Křivoklátské 

archy. Uvádí především obrazy s výjevy sv. Václava a sv. Víta. Dále jmenuje oltář 

rokycanský kde mohl u motivu Klanění tří králů namalovat sedící madonu. Po úvodu do 

problematiky Mistra následuje katalog jednotlivých obrazů. V katalogu uvádí autor rozměry 

obrazů, technické informace a původní umístění. Kesner doplňuje katalog seznamem výstav  

u jednotlivých obrazů. Podle autora umělec zakončuje svou činnost obrazem Zmrtvýchvstání 

z r. 1515.44 

   Ladislav Kesner v periodiku Umění napsal roku 1990 kapitolu „Poznámky k historii bádání 

o Litoměřickém oltáři a jeho ikonografické podobě“. V úvodu článku popsal literaturu od 

nejstarších zmínek. Cituje zejména Pešinu, Lipperta, Votočka a Gruebera. Rovněž uvádí 

nepublikovanou práci Vincenze Luksche. Pak cituje i objevitele Mistra Josefa Opitze. 

Pozastavuje se nad rekonstrukčními snahami Luksche a Opitze. Až Pešina připouští nelehké 

určení původního stavu oltáře. Kesner dále uvádí Pešinovy pokusy o rekonstrukci oltáře. Dále 

uvažuje jaké témata schází. Jmenuje Klanění tří králů, Útěk do Egypta, Obřezání  

a Dvanáctiletý Kristus v chrámu. Nejpřitažlivější podle něj je Útěk do Egypta. Autor článku 

uvažuje jaký měl motiv predelly. Uvažuje o výjevu Poslední večeře a Veroničiny roušky. 

Rovněž připouští, že střed oltáře byl vyřezán a cituje stejně tak provedené oltáře.   

   Jan Royt v časopise Acta Universitatis Carolinae napsal roku 1992 kapitolu „Několik 

ikonografických poznámek k oltáři se sv. Trojicí Mistra litoměřického oltáře“. Nejprve cituje 

Jaroslava Pešinu a jeho zásadní literaturu k tomuto tématu. V textu se zaobírá stručným 

popisem oltáře. Dále informuje o získání tohoto obrazu do sbírek Národní galerie v roce 1937.  

V dalším odstavci se po stručném úvodu věnuje detailní analýze. Nejsvětější Trojice je podle 

něj typ Trůnu Milosti.45 Poté uvádí, že tato kompozice vznikla ve 12. století. Dále cituje 

ikonograficky obdobná díla z Čech  

                                                 
44 Ladislav Kesner v katalogu výstavy provedl soupis literatury, katalogů a průvodců.  
45 Deskový obraz a jeho ikonografický popis bude rozebrán v kapitole Nejsvětější Trojice.   
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a blízkého zahraničí. Například se zmiňuje o iluminaci Svatojiřského plenáře, kde jsou 

znázorněny adorující abatyše Kunhuta a Eliška Přemyslovna. Nicméně odkazuje také na 

portál městského špitálu ve Würzburku okolo roku 1350 a na boční portál kostela sv. Martina 

v Bratislavě kolem let 1348 až 1349. Další umělecké dílo, jenž pojmenovává, je plastika 

z rakouského Sonntagbergu. Poté se věnuje křídlu na kterém je namalována Panna Maria 

Klasová. Tento typ zobrazení pochází z Milána. Uvádí předešlé příklady obrazů v Čechách, 

zejména však obraz u dominikánů v Českých Budějovicích (počátek 15. století) a také desku 

z Boru u Tachova (okolo roku 1475). Dále historicky vysvětluje vznik tohoto typu Panny 

Marie v Itálii. Cituje ovšem také německé ženské kláštery 14. století. V dalším odstavci 

informuje o pravém křídle kde je zobrazena sv. Barbora s kalichem. Dále popisuje vnější 

křídla. Na levém vnějším je to sv. Václav a na pravém vnějším sv. Zikmund. Prof. Royt ze 

vzájemných souvislostí mezi Trůnem Milosti a světci usuzuje, že se jedná o privátní oltář. 

Usuzuje rovněž votivní aspekt oltáře. Nabízí myšlenku, že oltář je jen kopií plastiky 

v rakouském Sonntagbergu a že zjevná inspirace Mistra litoměřického oltáře je nejspíše 

vzešlá z prostředí jižního Německa či Podunají či Saska a Slezska. Nicméně se spíše staví 

k jihoněmeckému vlivu a domnívá se, že dílo pochází ze severozápadních nebo západních 

Čech.  

   Ivana Kyzourová a Pavel Kalina v katalogu „Strahovská obrazárna od gotiky k romantismu“ 

z roku 1993 nejprve píší, že Mistr litoměřického oltáře je přední osobností malířství 

v Čechách na počátku 16. století. Článek začíná nástěnnou malbou ve Svatováclavské kapli ve 

Svatovítské katedrále. Srovnávají dataci starší literatury, okolo roku 1520, s novější 

literaturou, okolo roku 1509, se souvislostí korunovace Ludvíka Jagellonského. Dále uvádějí, 

že krom těchto velkoryse utvořených maleb, Litoměřickému Mistrovy či jeho dílenským 

pomocníků se připisuje řada oltářů. Citují Strahovský oltář, vnější křídla hlavního oltáře 

v kapli na Křivoklátě, oltář se sv. Trojicí neznámého původu, desky s výjevy ze 

svatokateřinské legendy, desky se sv. Kateřinou a Barborou.46 Konstatují, že přes velký 

badatelský zájem věnovaný Mistrovi, zůstává řada nezodpovězených otázek, zejména  

o přesné určení zdrojů tvorby, chronologii i samotnou postavu malíře, jež je anonymní. 

Zabývají se otázkou jestli Mistr vzešel z domácí tradice nebo z jihoněmecké oblasti. Další 

otázkou je jestli měl Mistr žáky. V článku píší autoři, že měl za žáky možná malíře oltářů 

                                                 
46 Při oltáři Strahovském neuvádějí výjev „Vraždění neviňátek“. Roku 1991 provedl Ladislav Kesner určení 
k Mistru litoměřického oltáře. KESNER Ladislav: Important and Fine Old Master Pictures, Christie´s, London 
1991, s. 86.  
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rakovnického a rokycanského. Odvozují to podle kompozice obrazů.47 Srovnávají nástěnnou 

malbu ve svatováclavské kapli s tvorbou Hanse Memlinga. Dále rozebírají Triptych 

strahovský a datují ho po roce 1510. Tento oltář srovnávají s Litoměřickým oltářem.  

   Jarmila Vacková v publikaci „Nová encyklopedie Českého výtvarného umění“ z roku 1995 

napsala stať o Mistru zv. Litoměřický. Podle dosavadního bádání cituje Mistrem stvořená 

umělecká díla. Neuvádí obraz Zmrtvýchvstání. V případě svatováclavského cyklu v kapli  

sv. Václava srovnává z tvorbou Mistra svatováclavské kaple. Vacková sděluje v článku 

hypotézu, že Mistr byl německého původu a byl členem dvorské dílny za vlády Vladislava 

Jagellonského. Rovněž cituje představitele podunajské školy. Nakonec uvádí tezi, že Mistr 

Litoměřický mohl být další dvorský malíř Hans Elfelder.  

   Jitka Zadražilová v periodiku Dějiny a Současnost z roku 1996 napsala kapitolu s titulem 

„Fantóm mistra Litoměřického oltáře“. V úvodu autorka článku Mistra porovnává s jeho 

současníkem Benediktem Rejtem. Konstatuje, že umělec byl v dvorském prostředí. Autorka, 

znaje starší literatury, rovněž souhlasí se studijními cestami do jižního Německa a severní 

Itálie. Uvádí, že Mistr byl hotový německý malíř. Cituje díla Litoměřického oltáře  

a svatováclavského cyklu. Shledává vzájemné analogie a dospívá k názoru, že Mistr zřejmě 

měl dílnu v Praze. Poté cituje předchozí bádání (Opitz, Matějček a Pešina). Dále v článku 

posuzuje k tvorbě Mistra historické okolnosti. Zadražilová přehodnotila také předchozí názor 

ke Strahovskému triptychu. Prezentuje, že se jedná o práci někoho z dílny. Mistra 

litoměřického oltáře charakterizuje na závěr jako představitele z Augšpurku.    

   Štěpánka Chlumská a Jiří Fajt v katalogu „Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské, 

Mistr litoměřického oltáře a jeho dílna“ z roku 1999 píší o Mistrovi a přehledu dosavadního 

bádání. Nejdříve uvádějí Svatováclavský cyklus, který byl připsán dříve německým tvůrcům, 

později českým,  poté charakterizují Litoměřický oltář. Konstatují, že provenienci se dosud 

nepodařilo doložit. Důležitá je informace, že rozebraný oltář byl věnován kostelu Všech 

svatých v Litoměřicích roku 1633. Citují starší literaturu zejména však Pešinu a Opitze a pak  

i archivní prameny, které neposkytují stoprocentní jistotu jména Mistra. Uvádějí hypotézu 

Josefa Opitze, který Mistra ztotožnil s Hansem Elfelderem, který v letech 1511–1517 je 

uveden v zápisech malířského cechu jako malíř. Svatováclavský cyklus byl rekonstruován 

v letech 1912–1913 vyvolal velký zájem. Chlumská a Fajt citují také autora jediné 

monografie Jaroslava Pešinu z roku 1958 a úpravu Mistrova jména od Opitzova dřívějšího 

                                                 
47 Kompozice obrazů je zranitelnou problematikou. Když vezmeme v úvahu tehdejší neznalost autorských práv, 
je možné, že se může jednat o převzetí mladších malířů, kteří nemuseli být zrovna jeho žáky. Umělci mohli 
převzat od Litoměřického mistra kompozice.   
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pojmenování. Citují také Josefa Krásu a jeho knihu Svatováclavský cyklus a jeho hypotézu, 

že malbu křídel Strahovského oltáře vytvořil jeden z dílenských pomocníků Mistra 

litoměřického oltáře. Poté se věnují otázce získání děl do českých sbírek. Shrnují další díla 

v zahraničních sbírkách. Citují literaturu zejména Ladislava Kesnera, výstavu v Národní 

galerii v roce 1978, výstavu z roku 1989, Jiřinu Hořejší a Jarmilu Vackovou a Jaroslava 

Pešinu. Protikladnost hypotéz vyvolala polemiku v časopise Umění 1980–1981. Fajt a 

Chlumská sice konstatují odlišné hypotézy Jarmily Vackové, která nevysvětluje souvislosti 

ranných a pozdějších děl a Jaroslava Pešiny, který neřeší vzájemné odlišnosti jednotlivých 

děl, ale ve svém shrnutí bádání neposunuli kupředu.48  

Po úvodní kapitole týkající se Mistra litoměřického oltáře se autoři dále věnují oltáři  

sv. Kateřiny. Po zevrubném popisu uvádějí starší literaturu a provenienci jednotlivých obrazů. 

Pak v článku rekonstruují oltář. Doplňují úvahu legendou o sv. Kateřině Alexandrijské  

a ikonografií. Katalog je ukončen stylovou analýzou mezi jednotlivými obrazy. Citují opět 

literaturu a závěry z restaurování obrazů.  

   Milena Bartlová ve sborníku „Die Jagiellonen, Kunst und Kultur einer Europaischen 

Dynastie an der Wende zur Neuzeit“ z roku 2002 napsala článek s názvem „Panel Painting in 

Bohemia during the last third of the fifteenth Century“. Bartlová chronologicky popisuje 

české malířské prostředí po husitském konfliktu. Okolo roku 1490 byli většinou malíři 

v Praze. Podle autorky spíše vycházeli s umělecké tradice, ale samozřejmě měli kontakty na 

Francii, Bavorsko, Rakousko a na Sasko. Z tohoto prostředí vyvstal neznámý Mistr 

litoměřického oltáře. Jeho dílo je syntézou stylové charakteristiky záalpské renesance, 

Augšpurku a  Saska. Dále píše, že české deskové malířství významně s touto znalostí posunul 

k novému stylu.  

   Jan Royt v publikaci „Středověké malířství v Čechách“ z roku 2002 se v kapitole Malířství 

za vlády Jagellonců věnuje Mistru litoměřického oltáře, o kterém píše, že prošel školením 

okolo roku 1490 u Mistra křivoklátského oltáře. Uvádí zpochybnění provenience děl, které  

prezentuje zejména Litoměřický oltář. Popisuje tento oltář s myšlenkou, že je ovlivněn 

Podunajskou malbou. Datuje jej po roce 1500. Cituje Strahovský triptych, Posmívání Kristu, 

oltářní křídla Týnská, triptych Trůnem milosti datovaný před rok 1500, torzální oltář  

sv. Kateřiny, podobiznu Albrechta z Kolovrat a nástěnné malby cyklu Sv. Václava ve 

svatováclavské kapli chrámu Sv. Víta. Dále píše, že vznik cyklu inicioval již jmenovaný Jan 

                                                 
48 Autoři katalogu odkazují na analýzu za pomoci moderních technologií. V poznámce se dozvídáme, že kromě 
svatováclavského cyklu nebyl proveden podrobný průzkum. Obrazy deskové, ale byly restaurovány mezi roky 
1951–1977.  
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z Wartemberka. Nástěnný cyklus podrobně popisuje zejména vzhledem k významovým 

okolnostem. Konstatuje souvislost s králem Vladislavem Jagellonským.49  

   Štěpánka Chlumská a Jiří Fajt v katalogu sbírky starého umění Národní Galerie v Praze 

„Čechy a střední Evropa 1200–1550“ z roku 2006 píší o Mistrovi litoměřického oltáře 

nejdříve v kulturně – historickém úvodu.50 Článek začíná malbami svatováclavského cyklu 

datovanými rokem 1509 u příležitosti korunovace tříletého Vladislavova syna Ludvíka. Raně 

renesanční malby nebyly dosud přesvědčivě vyloženy. Zejména pokud se jedná o školení  

a původ Mistra litoměřického oltáře. Autoři uvádějí již citované destinace uměleckých center. 

Dále také píší o Mistrovi křivoklátského oltáře. Umělce srovnávají s Benediktem Rejtem jako 

putujícím řemeslníkem. Tvorba umělcova začíná podle známé chronologie na malbě vnějších 

křídel archy v kapli hradu Křivoklát. Do doby kolem roku 1505 je kladen vznik 

Litoměřického oltáře, zdobícího původně nejspíše některý z pražských kostelů. Chlumská  

a Fajt uvažovali umístění oltáře do Svatovítské katedrály nebo i hradní kaple Všech svatých.51 

Citují obraz Albrechta z Kolovrat a votivní obraz Posmívání Kristu  a datují je rokem 1506.  

Kolem roku 1500 datují fragmenty oltáře Klanění sv. tří králů z Rokycanského kostela  

a fragment oltářního křídla sv. Ondřeje. Podrobně se věnují Oltáři s Nejsvětější Trojicí  

a zkoumají jej podle ikonografické metody. Po roce 1510 datují oltářní křídla týnská. Kolem 

roku 1515 datují torzální oltář svatokateřinský. Popisují život a mučení svaté Kateřiny. 

Zejména konstatují o získání dvou desek z New Yorku a článek zakončují popisem 

jednotlivých desek Umučení sv. Kateřiny a sv. Kateřina před císařem Maxentiem.  

   Ivana Kyzourová v katalogu „Básník a král: Bohuslav Hasištejnský z Lobkowitz v zrcadle 

jagellonské doby“ z roku 2007 napsala několik kapitol k obrazům Mistra litoměřického 

oltáře.52 Prvním analyzovaným obrazem je podobizna Albrechta z Kolovrat. Autorka článku 

cituje Buchnera a jeho připsání portrétu Veitu Stossovi a Pešinu, který tuto domněnku odmítl 

a připsal jej Mistru litoměřickému. Dále píše, že Pešinova argumentace má jeden nedostatek 

což je srovnání podobizny s malbami svatováclavského cyklu ve chrámu sv. Víta, kde není 

zjištěno autorství. V dalším odstavci se věnuje samotnému Albrechtu z Kolovrat a popisu 

obrazu. Druhým obrazem, který je v publikaci popsán, je votivní deska Jana z Wartemberka 

neboli Posmívání Kristu datovaného před rok 1508. Analýza obrazu doplňuje informace  
                                                 
49 Jan Royt v publikaci v kapitole o Mistru litoměřického oltáře nepíše o obrazu s motivem sv. Ondřeje.  
50 Tento katalog má jediný nedostatek, není zde vypsaný seznam použité literatury a poznámkový aparát.  
51 Štěpánka Chlumská a Jiří Fajt přesněji píší „uvažovány byly i Svatovítská katedrála a kaple Všech svatých“, 
ale jedná se o hypotézu, která není podložena fakty. Litoměřický oltář starší literaturou byl umístěn v kostele sv. 
Štěpána v městě Litoměřice.  
52 Výstava byla konána 28. 2. – 1. 7. 2007. V katalogu kromě Mistra litoměřického oltáře jsou uvedena další 
umělecká díla 16. století. KYZOUROVÁ Ivana: Básník a král, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle 
Jagellonské doby. Praha 2007, s 32–34.  
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o životě a kariéře Jana z Wartemberka. Kyzourová píše, že tento „námět je shrnutím pozdně 

středověkého kultu Kristovy pašije“53, kde Vykupitel trpěl. Dále srovnává Posmívání Kristu  

a svatováclavský cyklus. Poté cituje autorka Pešinovy domněnky o tomto obraze. Závěr  

kapitoly se týká srovnání Jana z Wartemberka s Bohuslavem Hasištejnským. Motiv 

Posmívání Kristu doplňuje dřevoryt s klečící podobiznou básníka Sebastiana Branta.54 Toto 

vyobrazení údajně zhotovil Albrecht Dürer. Postava básníka je téměř kompozičně shodná 

s vyobrazením Jana z Wartemberka. Posledním vyobrazením, které cituje, je nástěnný cyklus 

svatováclavský v chrámu sv. Víta v Praze, namalovaný před rokem 1509. Kyzourová nejdříve 

popisuje samotnou monumentální malbu. Poté se věnuje stylově kritickému hledisku malby a 

datuje jej do konce prvního až druhého desetiletí 16. století. Kapitola končí kulturně 

politickými historickými reáliemi v zemí koruny České.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 KYZOUROVÁ Ivana: Básník a král, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle Jagellonské doby. Praha 
2007, s 32–34.  
54 Vyobrazení poety je sice velmi zajímavé, ale kromě kompoziční podobnosti, nemá nic společného s obrazem 
Posmívaní Kristu.  
55 Závěr kapitoly je spíše věnován srovnáním Jana z Wartemberka s vrstevníkem Bohuslavem Hasištejnským 
z Lobkovic.   
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3 Detailní katalog deskových obrazů 

 
3.1 LITOMĚŘICKÝ OLTÁŘ  

   Litoměřický oltář, který je dnes neúplný, se skládá z šesti desek.56 Jedná se o vyobrazení 

Narození Ježíše a Nesení kříže, které je na jedné desce namalováno oboustranně  a rovněž 

také i Navštívení panny Marie a Kristus před Kaifášem. Kristus na hoře Olivetské, Bičování 

Krista, Korunování trním a Ukřižování je namalováno jednostranně. Oltář je literaturou 

datován mezi lety 1500 až 1505.57 Torzální litoměřický oltář je malován temperou na 

jedlovém dřevě. Dataci u vyobrazení vyřeší snad dendrochronologie, poněvadž jak je známo  

u tempery nelze s určitostí odhadovat rok zhotovení. Ačkoliv vzniknuvší oltář je připisován 

do města Litoměřice, někteří badatelé jej kladou do města Prahy. Například Jaroslav Pešina 

jej umístil do kapitulního kostela v Litoměřicích. Oltář se zřejmě nacházel v kapitulním 

kostele sv. Štěpána v Litoměřicích. Tuto domněnku uvádí v publikaci „Geschichte der Stadt 

Leitmeritz“ Julius Lippert a cituje inventář z roku 1633.58 Na tento pramen také upozorňuje 

Otakar Votoček v časopise Zprávy památkové péče z roku 1961, kde jej v plném znění napsal. 

Votočka zaujalo jak Jiří Vilém Herolt ze Stodu daroval kostelu Všech Svatých roku 1633 

několik obrazů. V nichž ho zaujala věta „Na velkém oltáři, obrazové k témuž. Celé pašijí 

Miraculum, a Kristus in Torculari“. I když tato zmínka velkého oltáře s Litoměřickým oltářem 

není prokazatelná, nemůžeme myšlenku o eventuální spojitost zavrhnout. Darovaný oltář byl 

                                                 
56 Litoměřický oltář se od roku 1956 nalézá v Galerii výtvarného umění Litoměřice.  
57 Datace je použita ze starší literatury. PEŠINA Jaroslav: Mistr litoměřický, Praha 1958; KESNER Ladislav: 
Mistr litoměřického oltáře 1977; SALM Christian: Der Meister der Leitmeritzer Tafeln und seine Zeitgenossen, 
in: SWOBODA Karl Maria: Gotik in Böhmen, München 1969, s. 394–395. Literatura napsána poté v podstatě 
vycházela z publikací Jaroslava Pešiny.  
58 Písemný pramen se nachází v Okresním archivu města Litoměřice, Spiritualia, 1633, č. 61 – 62, pod titulem 
„Inwentarž niekterych ozdob kostelnich letha 1633. U přítomnosti J. M. královského pana rychtáře, pana Jiřího 
Viléma Herolta ze Stodu, pana Jana Karla Picziana, primátora města, p. Jana Hradištského, a p. Jana Geliadesa 
radních, popsány jsou věci a ozdoby některé, we věži a w kostele hlavním Všech Svatých, nedávno před tím 
tamuložené, jmenovité jakž následují tyto: Svícny…, Mříže…, Obrazové. Svatá Maří Magdalena, na temto 
malovaná, na plátně. Crucifix, na dřevěné tabulce.  Krysta Pana, kříž nesoucí, pod trnovou korunou, na plátně. 
Svatého Jana, v zlatém poli, na tabuli dřevěné. Svaté Kateřiny, v zlatém poli, na tabuli dřevěné. Svaté Barbory, 
v zlatém poli, na tabuli dřevěné. Svatého Jeronyma, na dřevě. Item. Svaté Kateřiny, na velké tabuli, dřevěné. Na 
velkém oltáři, obrazové k témuž. Celé pašijí Miraculum, a Kristus in Torculari. Item. Svatého Václava, a 
některých patronů českých. Item. Tři hlavy dřevěné, na živo ozdobené, z jedenácti tisíc panen Svaté panny 
Voršily. V jedný bezmála celá lebka neb hlava. V druhý subtylná kost, od dlaní ruky až k loktu. V třetí dva nebo 
tři kousky lebky.  
   Stalo se u přítomnosti spředjemnovaných pánův též pana děkana farního Všech Svatých a kněze Ondřeje 
Damiana Kynclla, v pátek po slavné vejroční památce Těla Božího,  
27. Maje leta Páně 1633.  
   J. M. Czy. pan rychtář, davše takové ozdoby a obrazy, do téhož kostela Všech Svatých, to sobě v moci svojí 
zanechává: aby to vše nadepsané, kdeby se jemu koliv, v témž hlavním kostele Všech Svatých, v které koliv 
místo, a nebo k kterému oltáři, buď nadíle nebo všeckno, odevzdati nebo postaviti dáti vidělo, mohl to učiniti, 
podle své dobré líbezné a svobodné vůle, bez odpornosti každého člověka všelijaké. 
   Actum ut Supra. Ex originali Lynhart Rakonnický m. p.“ 
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zřejmě při kompletování nového barokního oltáře roku 1671 odstraněn. Fragmenty oltáře od 

Mistra litoměřického poté snad byly přemístěny a uchovány v majetku města Litoměřic. Pět 

desek ještě okolo roku 1870 se nacházelo v síni litoměřického obecního úřadu. Další deska 

s motivem „Kristus na hoře Olivetské“ se ještě dnes nachází v kostele Všech Svatých 

v Litoměřicích. Bernhard Grueber v publikaci „Die Kunst des Mittelalters in Böhmen I“ 

z roku 1879 uvádí, že Litoměřický oltář je shodný s rakovnickými obrazy. Ačkoliv jej ještě 

nepojmenoval, pokusil se jeho vznik posunout do doby poloviny 15. století. Okolo roku 1885 

pět desek bylo přemístěno do Diecézního potažmo Městského muzea v Litoměřicích.59  

   V roce 1920 restauroval Karel Wagner všechny obrazy kromě výjevu „Krista na hoře 

Olivetské“.  

   Roku 1928 v časopise Umění publikoval Josef Opitz článek „Gotické malířství a sochařství 

severozápadních Čech“ kde se zmiňuje o Litoměřickém oltáři. Ačkoliv autora oltáře 

pojmenovává Mistrem litoměřických obrazů pašijových, určil poprvé umělce nám dnes 

známého.60 Antonín Matějček se poprvé zmiňuje o vlivu Podunajské školy a znalost italské 

renesance.61 Rovněž dodává, že byl prvním kdo použil světla a stínů. Karel Chytil usoudil, že 

u malíře Litoměřického oltáře převažuje možnost inspirace pašijovými výjevy od Albrechta 

Dürera. Odmítá tvrzení Opitze, že neznámým malířem byl Hans Elfedar.62   

   Litoměřický oltář byl mezi roky 1945 až 1946 odborně ošetřen a vyčištěn restaurátorem 

Hermanem Münzbergem. Ten provedl nové zlacení pozadí a svatozáří. Opravy obrazů poté 

provedli v letech 1951 až 1957 Bohuslav Slánský a Ludmila Slánská. Otakar Votoček  

o samotné opravě píše, že B. Slánský a L. Slánská odstranili Münzbergovo zlacení a obnažili 

zbytky původního.63  

   Litoměřický oltář skrývá tajemství, kdo jej objednal a pro jaký kostel v Litoměřicích. Pešina 

se domníval, že jej fundoval litoměřický probošt kapituly Jan z Wartemberka z kapitulního 

                                                 
59 LUKSCH Vincenz: Kunsttopographie Leitmeritz, (b.m.) 1915–1916.;VOTOČEK Otakar: Sbírka starého 
umění, Katalog severočeské galerie v Litoměřicích, Litoměřice 1983.  
60 OPITZ Josef:  Gotické malířství a sochařství severozápadních Čech, in: Umění 2 (1928), s. 71–72. Autor dále 
Litoměřický cyklus publikoval v němčině. OPITZ Josef: Zwei Jahrhunderte gotischer Malerei und Plastik 
Nordwestböhmens, Prag 1928, s. 11. Roku 1936 publikoval Opitz další pojednání k Mistru litoměřického oltáře. 
OPITZ Josef: Ein neuendectes Bild des Meister der Leitmeritz, in: Unsere Heimat, Blätter. Heimatkunde des 
Leitmeritzer Gaues XVII, (1936), s. 21.  
61 MATĚJČEK Antonín a kol.: Dějepis výtvarného umění v Čechách, I díl Středověk Praha: SVU Mánes 1931,  
s. 354. Před uvedením tématu Mistra litoměřického oltáře do korpusu, Antonín Matějček recenzoval v časopise 
Umění význam výstavy pořádaném Josefem Opitzem. MATĚJČEK Antonín: Výstavy gotického malířství a 
sochařství severozápadních Čech, in: Umění 2 (1929), s.  
62 CHYTIL Karel: České malířství prvních desítiletí XVI. století, Praha: Nákladem vlastním 1931, s. 25–26.    
63 VOTOČEK Otakar: Sbírka starého umění, Severočeská galerie v Litoměřicích, K osudům obrazů 
v Litoměřicích, Litoměřice 1983 (nestr.).  
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kostela sv. Štěpána.64 Rovněž Jiří Kropáček s tímto tvrzením souhlasí.65 Zakázka podle Pešiny 

respektive Jiřího Kropáčka byla financována církevním hodnostářem. Oproti tomu Votoček 

stavěl variantu, že oltář byl umístěn jinam a přišel do města Litoměřic již torzální. Další 

variantu představila Jiřina Hořejší a Jarmila Vacková, které kladly vznik oltáře do prostoru 

Pražského hradu.66 Odvolávaly se tvrzením vzniku svatováclavského nástěnného cyklu 

v chrámu sv. Víta a ve stejné době působícího malíře Hanse Elfedera. Jiří Bušta zkonstruoval 

jinou variantu postavenou na Heroltovi ze Stodu.67 Původ oltáře staví na vztazích Herolta 

s premonstrátskými kanoniemi. Argumentuje také Strahovským triptychem.  

   Další problematikou je především otázka, zda měl Mistr litoměřického oltáře pomocníka 

nebo pracoval zcela osamocen na této zakázce. Pomocník mohl připravit desky, umíchat 

barvu, podmalbu anebo i méně významné plochy na obrazech oltáře. Mistr mohl dokončit 

inkarnát, drapérii, pozadí a celkovou barevnou kompozici oltáře. Litoměřický oltář se 

vyznačuje relativně jednoduchou kompozicí. Jednotlivé obrazy obsahují v prvním plánu 

figury. Postavy jsou zachyceny v architektuře a v krajině. V dalším plánu je namalováno 

pozadí s krajinou. Krajina je zachycena realisticky s vedutami měst. Motivy desek 

s architekturou se pokouší o perspektivu.  

   Nedá se určit, jaké vyobrazení v torzálním oltáři schází. Jaroslav Pešina se touto otázkou 

zabýval a dospěl k myšlence, že můžeme počítat se ztrátou dvou desek oboustranně 

malovaných. To znamená celé levé pohyblivé křídlo s dvěma obrazy mariánskými na vnitřní 

straně. Zřejmě se jedná o náměty Zvěstování panny Marie a Obětování v chrámě. Podle 

pašijového cyklu mohly v oltáři scházet na straně vnější motivy Kristus před Pilátem a Zajetí 

Krista. Oltář, jehož pohyblivá křídla byla zavřena, ukazoval pašijové výjevy. Na levém 

pevném křídle motivy Krista na hoře Olivetské a Korunování trním a na levém pohyblivém 

asi Zajetí Krista a Krista před Pilátem. Zato na pravém pevném zřejmě bylo Bičování  

a Ukřižování. Na pravém pohyblivém křídle pak byly umístěny obrazy Krista před Kaifášem 

a Nesení Kříže.68  

                                                 
64 PEŠINA Jaroslav: Česká malba pozdní gotiky a renesance, Praha: Orbis 1950, s. 54; PEŠINA Jaroslav: 
Paralipomena k dějinám českého malířství pozdní gotiky a renesance 1450–1550, in: Umění 15 (1967), s. 346.  
65 KROPÁČEK Jiří: Praha středověká, Mezi pozdní gotikou a renesancí, Praha: 1983, s. 633.  
66 HOŘEJŠÍ Jiřina/VACKOVÁ Jarmila: Některé aspekty jagellonského dvorského umění, in: Umění 21 (1973), 
s. 498.; VACKOVÁ Jarmila: Mistr zv. Litoměřický, in: HOROVÁ Anděla (ed.): Nová encyklopedie Českého 
výtvarného umění, Praha: Academia 1995, s. 518.  
67 BUŠTA Jiří: Nové poznatky k problematice Mistra litoměřického oltáře, rukopis 1980. Cit. VOTOČEK 
Otakar: Sbírka starého umění, Katalog severočeské galerie v Litoměřicích, Litoměřice 1983. (nestr.).  
68 Rekonstrukce je popsána podle literatury. PEŠINA Jaroslav: Česká malba pozdní gotiky a renesance, Praha: 
Orbis 1950, s. 119. KESNER Ladislav: Poznámky k historii bádání o Litoměřickém oltáři a jeho ikonografické 
podobě, in: Umění 38 (1990), s. 305–311.  
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   Závažnější otázka jakým motivem a jakou technikou byl střed oltáře vybaven. Jaroslav 

Pešina míní, že střed oltáře mohla asi zdobit řezba.69 Pešina neuvádí motiv řezby. 

Nepochybně se určením inspiroval Mistrem Křivoklátské archy, od koho se podle něj umělec 

vyučil. Zároveň ovšem můžeme dodat, že doposud se nikdo nepokusil připsat nějakou řezbu 

Mistru litoměřického oltáře, jeho dílně či pomocníkovi. Ačkoliv tento umělec zřejmě vytvořil 

několik deskových oltářů, nevíme jestli tyto malby měli spojitost s nějakými vyřezávanými 

sochami či reliéfy. Litoměřický oltář mohl mít namalovaný střední obraz. Mezi oltáře, který 

má namalovaný střed, nesmíme neopomenout Oltář křížovnického kláštera po roce 1490 od 

Mistra Budňanského oltáře. Podle pašijového či mariánského cyklu střed mohl mít námět 

Madona s Donátory, Narození Krista, Příchod tří králů a také Oplakávání Krista. Určení 

hlavního oltářního vyobrazení či řezbě svádí však k hypotézám (rekonstrukce oltáře Tab. 1).  

   Podle Křivoklátské archy mohl mít oltář vyřezávaný nástavec. Na tomto nástavci mohla být 

socha s výjevem Nanebevstoupení Krista.  

   Otázkou je mohl–li umělec Litoměřický oltář zhotovit před případným  zahraničním 

školením. Tady můžeme citovat Jaroslava Pešinu, který uvádí zejména Podunajskou školu a 

také malířství ze Švábska. V tomto případě Litoměřický oltář můžeme srovnat s tvorbou Jörga 

Breua, Lucase Cranacha staršího, Albrechta Altdorfera a Ruelanda Frueaufa. Můžeme 

jmenovat Breuovy oltáře ze Zwettlu, z Herzogenburgu a z Melku. Lucas Cranach starší v 

„podunajském“ období vytvořil například obraz Odpočinek na útěku do Egypta.70  

   Podle kompozice obrazů můžeme vzít v úvahu také franko–flámské malířství. Litoměřický 

oltář mohl být ovlivněn také italskou malbou. Jaroslav Pešina cituje zejména malíře Luca 

Signorelliho a jeho obraz Bičování v milánské Breře z roku 1470 v souvislosti s Mistrovým 

užitím vrženého stínu.  

 

 

                                                 
69 PEŠINA Jaroslav: Česká malba pozdní gotiky a renesance, Praha: Orbis 1950, s. 119.  
70 Z německé literatury můžeme jmenovat tituly, které se věnují „Podunajské“ škole. BUCHNER Ernst: Das 
deutsche Bildniss der Spätgotik und der frühen Dürerzeit, Berlin 1953; STANGE Alfred: Malerei der 
Donauschule, München 1964. STANGE Alfred: Deutsche malerei der Gotik,Veit Stoss  I X sv. München–Berlin 
1958, s.81–82. Z české literatury lze jmenovat. PEŠINA Jaroslav/HOMOLKA Jaromír: K otázkám umění 
Dunajské školy, in: Umění 14 (1966), s. 334; PEŠINA Jaroslav: Böhmische malerei am Anfang des 16. 
Jahrhunderts und Donauschule, Praha 1966.  



 39 

� Kristus na hoře Olivetské 

   Deskový obraz s námětem „Kristus na hoře Olivetské“ s výškou 172 cm a šířkou 130 cm, je 

pevným levým horním křídlem oltáře. Deska je mírně seříznutá. Obraz se nachází v kostele 

Všech Svatých.  

   Obraz s výjevem „Kristus na hoře Olivetské“ stojí na počátku pašijního cyklu. Patří 

k mimořádným devočním námětům, které měly význam pro hlubší kompletaci. Evangelisté 

Matouš (26, 36–40) a Marek (14, 32–42) napsali, že když opustil Ježíš Kristus Poslední 

večeři, vzal s sebou apoštoly Petra, Jana a Jakuba Většího či Staršího. Odebral se na Olivovou 

horu, kde bylo místo zvané Getsemany. V této zahradě vyzval Kristus své druhy k bdělosti a 

modlitbě, ale ti poté usnuli. Kristus poodešel a modlil se ke svému Bohu – Otci. Evangelista 

Lukáš (22, 39–46) zaznamenal, že Kristovi, který se modlil byl zjeven anděl z nebe.71  

   Obraz s motivem Krista na hoře Olivetské od Mistra litoměřického oltáře je umístěn do 

krajiny či zahrady. Středem kompozice obrazu je modlící se klečící postava Ježíše Krista. 

V prvním plánu jsou vyobrazeni apoštolé sv. Petr, sv. Jan a sv. Jakub Větší.  

   Ježíš Kristus, jenž má světlý oděv zřasený drapérií, se sepjatýma rukama modlí ke svému 

Otci a pohledem míří vzhůru, vidí anděla, který mu sděluje poselství znázorněné křížem. Je to 

proroctví Kristova pozemského utrpení. Kompozici doplňuje kalich, který je umístěn na skále 

ve stejném prostoru jako anděl v rudém rouchu.    

   Postavu sv. Petra namaloval umělec v mírném diagonálním ulehnutí. Rudý oděv sv. Petra je 

zřasen pohybem jeho levé ruky, která mu podpírá hlavu. Druhá ruka volně přidržuje meč. 

Drapérie šatu sv. Petra respektuje anatomii ležící postavy.  

   Spící sedící sv. Jakub Větší je mírně nakloněn. Jedna ruka světcovu hlavu podpírá a druhá 

ruka je volně položena na tmavý oděv.  

   Postava sv. Jana je namalována z profilu nad ležícím sv. Petrem. Sv. Jan je oděn do světlého 

ošacení a hlavu má svěšenu. Z oděvu jsou vidět obě ruce, z nichž pravá je položena přes 

levou, které na kolenou přidržují knihu.  

   Hloubku obrazového prostoru vytváří bujná vegetace se skalisky, zejména za a před 

postavou klečícího Krista, který je vyobrazen z profilu. V dalším plánu budování prostoru 

krajiny je zobrazena architektura města Jeruzalém. Pod andělem přinášejícím poselství 

Kristovi je namalován Jidáš s vojáky, který vchází brankou do Getsemanské zahrady. Jidáš je 

                                                 
71 Z tuzemské literatury můžeme použít: ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2006, s. 
130–131.  Z cizojazyčné literatury lze použít: KÜNSTLE Karl: Ikonographie der Christlichen Kunst, 1–2 sv. 
Freiburg im Breisgau 1928.  
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oddělen od Krista mohutnou hradbou skály porostlou vegetací. Rovněž skála odděluje Krista 

od města Jeruzaléma. 

   Samotné pozadí je vyzlaceno plátkovým zlatem, které ladí s paletou teplých barevných 

tónů.  

� Bičování Ježíše Krista 

   Obraz s motivem „Bičování Ježíše Krista“ s výškou 179 cm a šířkou 124 cm, jenž má na 

zadní straně parketáž, je pevným, pravým horním křídlem Litoměřického oltáře.  

   Vyobrazený Ježíš Kristus je z rozkazu Piláta zbičován. Pilát Pontský se chtěl podle 

evangelistů vyhnout jeho ukřižování (Mt 27, 26). Tento námět se objevuje od 9. století. Ježíš 

je zobrazen u sloupu či kůlu s dvěma mučiteli. Realistické ztvárnění Bičování byla 

inspirována podrobnými popisy v Meditationes vitae Christi (26 kapitola) a ve Zjevení  

(Revelationes) sv. Brigity Švédské.72 Zhruba od 15. století je malován devoční typ 

osamoceného Krista u sloupu.73  

   Obraz s motivem Bičování Krista od Mistra litoměřického oltáře je namalován do interiéru 

architektury. Obrazový prostor je vertikálně rozdělen hnědým sloupem. Tento sloup je 

středem kompozice na němž je připoután mučený Ježíš Kristus. Okolo něj v prvém plánu jsou 

zachyceny postavy čtyř mučitelů. Spasitel, jehož tělo je protáhlé a od bičování potřísněné 

krví, je vyobrazen se znalostí anatomie a s nakloněnou hlavou. Hlava Ježíše Krista má 

kaligraficky vykreslený plnovous a rovněž také vlasy, jenž spadají až po ramena. Hlavu zdobí 

svatozář.  

   Uchycené ruce má Kristus skryt za zády. Bederní bílá rouška je svázána pod vypouklým 

břichem. Jednoduchý uzel látky, kterou umělec zhotovil, vytváří téměř barokní drapérii 

spadající pod kolena. Malíř Kristovy nohy vyobrazil v kontrapostu. Tento pohyb ovlivňuje 

celkový postoj Krista.  

   Mučitelé jsou vyobrazeni v  oděvu z doby vzniku oltáře. Pravý mučitel je namalován 

z profilu, za ním je další, který je otočen zády k pozorovateli. Levý mučitel je znázorněn 

z poloprofilu a za ním je jiný katan, který je namalován z en face. Tři postavy mají stejný 

postoj nohou a čtvrtý má postoj opačný. U čtvrté postavy postoj je skryt jak nohou před ním 

stojícího mučitele tak nohou Krista a jeho bílé bederní roušky. Tyto čtyři figury obstupují 

mučeného. Dva biřicové jsou před Kristem a dva téměř za sloupem. Napravo dva z mučitelů 

drží karabáče. Vlevo mučitel namalovaný před Kristem se odhodlává jej potrestat bičem. Za 

                                                 
72 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2006, s. 51–52. 
73 Tamtéž s. 51–52.  
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ním je další postava, jenž v napřažené ruce třímá důtky a druhou rukou si přidržuje mučeného 

za hlavu.  

   Ježíš Kristus a čtvero trestajících stojí na okrové podlaze, na které jsou perspektivně. 

zachyceny větévky z důtek.74 Na podlaze postavy vrhají jednoduchý trojúhelníkový stín. 

   V pozadí tedy druhém plánu je interiérový prostor architektonicky rozčleněn. Jedná se 

zřejmě o pravoúhlý závěr s lavicí. Vymalované stěny prolamují  čtyři okna a schody vedoucí 

do dalšího interiéru. Posledním plánem je vyobrazení postavy v okně v apsidálním závěru. 

Zřejmě se jedná o Piláta, který dívaje se na Krista naplňuje přání židů jej potrestat. Piláta 

v otevřeném okně, který má v rukou listinu, doplňuje postava rádce či našeptávače. Mistr 

litoměřického oltáře zde zvládl na středoevropské poměry základy perspektivy.  

   

� Korunování Krista trnovou korunou 

   Vyobrazení s tématem „Korunování Krista trnovou korunou“ s výškou obrazu 179 cm  

a šířkou 123 cm, je pevným levým dolním křídlem oltáře. Tato malba má z druhé strany 

parketáž. Obraz je v levé dolní části poškozen.  

   Obraz s tématem „Korunování Krista trnovou korunou“ následuje po pašijním výjevu 

Bičování Krista. Ježíš je odveden do místodržitelského paláce (Mt 27, 27 ; Mk 15, 16) kde 

vojáci upletli trnovou korunu a nasadili mu ji na hlavu. Poté mu přehodili přes ramena rudý 

plášť a do ruky mu dali hůl a následoval posměch od mučitelů. Podle Acta Pilati se potupné 

korunování odehrálo bezprostředně před ukřižováním. Podrobně se tomuto tématu také věnuje 

Nikodémovo protoevangelium a také ve svých velkopátečních homiliích Jakub ze Zaragozy.75  

   Obraz od Mistra litoměřického oltáře je typem Korunování kdy Kristus sedí uprostřed na 

trůnu a biřici mu usazují trnovou korunu pomocí dvou zkřížených holí. Tento typ motivu se 

objevuje po polovině 13. století do konce pozdní gotiky.  

   Námět od Mistra je umístěn do exteriéru architektury nádvoří. Ježíš Kristus, který je oděn 

do šarlatového pláště, sedí uprostřed prostoru. Tím také poznáváme střed kompozice. Okolo 

sedícího Krista je vyobrazeno čtvero vojáků či trestajících. Dva ze čtyř mučitelů mu pomocí 

dvou holí nasazují trnovou korunu. Ti jsou vymalováni z profilu. Trpící Kristus dostává od 

vojáka, který je namalován zády k divákům, tyč symbolizující žezlo. Ježíš Kristus je esovitě 

prohnut. Drapérie šatu realisticky halí od pasu dolů končetiny. Záhyby látky spadají okolo 

lavice až na podlahu. Nad Kristem stojící další mučitel, jenž v ruce drží dřevěnou důtku, se 

                                                 
74 Větévky z důtek, které jsou namalovány v perspektivě, připomínají styl budování prostoru italského 
renesančního malíře Paola Uccela. BORSI F. S.: Paolo Uccello, Milano 1992.  
75 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2006, s. 115–117.  
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odhodlává k dalšímu utrpení Spasitele. Tato událost je umístěna do prostoru. V prvém plánu 

budování je zobrazen voják klečící zády, jenž kráčí k Ježíšovi. Jeho levá noha jakoby zavadila 

o hranu zvýšené podlahy. Sedící Kristus spočívá na obdélníkové hnědé lavici. Tato lavice je 

na zvýšené podlaze. Levý voják držící dvě hole je zakryt částečně vojákem stojící zády. Jeho 

tělo je diagonálním pohybem pří držení holí nakloněno. Druhý pravý mučitel, který drží dvě 

hole, má jednu nohu stojnou a druhá se dotýká lavice.  

   V pozadí této pašije je prostor prolomen jakousi primitivní architekturou. Levý úběžník 

směřuje k otevřeným dveřím, které jsou namalovány v pozadí. Nesmíme opomenout barevnou 

kompozici. Nápadná je zelená barva a červená. Zelenou barvu postřehneme u šatu vojáka za 

Kristem, nohavice pravého vojáka a vrchní oděv vojáka stojícího zády. Červená či rudá barva 

je použita na ošacení Krista, vršku pravého vojáka, nohavic zády stojícího, levého vojáka a 

opasku vojáka za Ježíšem.  

� Ukřižování 

   Obraz s tématem „Ukřižování“ s výškou 179 cm a šířkou 123, 5 cm je pevným pravým 

dolním křídlem oltáře. Na zadní straně je parketáž.  

   Ukřižování symbolizuje smrt Ježíše Krista na kříži v pátek v předvečer židovského svátku 

pesach na pahorku Golgota u Jeruzaléma. Tento motiv obsahuje mimo Kristovy mučednické 

smrti i detailní popis popravy (Mt 27, 32–55; Mk 15, 20–41; L 23, 26–49; J 19, 17–37).            

Jedná se o trnovou korunu, houbu na tyči namočenou do octa, kopí, kladivo, kleště a na kříži 

nápis INRI. Poprvé se Kristus na kříží objevuje ve výtvarném umění okolo začátku 5. století. 

Až do 10. a 11. století byl Ježíš Kristus na kříži vyobrazován žijící.76 Motiv „Ukřižování“ také 

bývá doplněn dvěma lotry. Ti jsou zobrazeni po stranách nalevo a napravo, Kristus je 

uprostřed. Pod křížem je malována Panna Maria se sv. Janem. Panna Maria je také 

zobrazována jako trpící (Mater Dolorosa) pod křížem, která je poté zachycena omdlévajíc  

sv. Janem. Kromě sv. Jana a Panny Marie jsou často vyobrazeni v komparsu sv. Longinus, 

Stephaton, Josef Arimatijský, Marie matka Jakuba Menšího a  Máří Magdalena.   

   Umělci se často inspirovali mimo evangelií také řadou dalších textů. Mezi ně můžeme řadit 

Nikodémovo protoevangelium, Meditationes vitae Christi, Relationes de vita et passione Jesu 

Christi et gloriosae virginis Mariae matris eius, Zjevení sv. Brigity Švédské a Dialog Anselma 

s Pannou Marií.77 

                                                 
76 LEMAITROVÁ Nicole/QUINSONOVÁ Marie – Therese/SOTOVÁ Veronique: Slovník křesťanské kultury, 
Praha: Garamond 2002, s. 367.  
77 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2002, s. 296.  



 43 

   Mistr litoměřického oltáře motiv „Ukřižování“ kompozičně vyobrazil bez postranních lotrů 

Dysmase a Gestase. Obrazu dominuje ukřižovaný Ježíš Kristus, jenž je zobrazen na vysokém 

tmavém kříži ve tvaru písmene „T“ ční nad komparsem. Kristus je přibit třemi hřeby. Nad 

hlavou se svatozáří je vyobrazen latinkou nápis INRI. Korpus Krista je oděn bederní světlou 

rouškou, která vytváří mohutnou drapérii, jenž vlaje na zlatém pozadí. Tento téměř barokní 

motiv látky je kompozičně vyvážený. Malíř u těla Krista postupoval velice realisticky a použil 

zde vysokou znalost anatomie.78  Kristus je vyobrazen umělcem mezi nebem a zemí.  

U paty kříže Panna Maria omdlévá a klesá na zem. Zachycuje jí však sv. Jan, jehož doprovází 

Marie matka sv. Jakuba Menšího a Maří Magdalena, jenž zdvíhá hlavu k ukřižovanému.  

   Panna Maria je oděna do tmavomodrého pláště, jenž splývá s pokrčenými koleny až na 

hnědě – okrovou zem. Ruce Panny Marie jsou bezvládné. Bílá rouška na hlavě zakrývá vlasy 

Panny Marie. Sv. Jan  je oděn do šarlatového pláště  

   Kompoziční rovnováhu dodává protější kompars. Sv. Longin, jenž probodl kopím bok 

Krista je znázorněn téměř zezadu. Kopí sahá přes bílou drapérii až skoro k rameni kříže. 

Vedle sv. Longina je z profilu zobrazen setník Stephaton, který drží tyč s houbou namočenou 

do octa, kterou vložil do úst při posledním nádechu Spasitele. Tyč opřenou o zem ledabyle 

přidržuje. Vojáci jsou vyobrazeni v oděvu či zbroji konce 15. století. Motiv doplňuje snad 

postava sv. Nikodéma79  

   Mistr litoměřického oltáře při budování prostoru použil jako u předešlých pašijových 

námětů stínování. U chodidel namaloval trojúhelníkový stín.  

 

� Navštívení Panny Marie; Kristus před Kaifášem 

   Oboustranně malována deska s výškou 148 cm a šířkou 93, 5 cm s tématem „Navštívení 

Panny Marie a Krista před Kaifášem“ je pravým pohyblivým horním křídle oltáře. Tato 

oboustranná deska byla roku 1945 opravena litoměřickým malířem Hermanem Münzbergem. 

Restaurátor desku vyčistil, přezlatil pozadí a citlivě malby přelakoval.  

   Vyobrazení s tématem „Navštívení Panny Marie“ znamená navštívení u své příbuzné 

Alžběty, která očekávala narození Jana Křtitele (L 1, 40–42).80   

                                                 
78 Mistr litoměřického oltáře se mohl inspirovat od franko – flámského malíře Rogiera van der Weyden (1400– 
1464). Ačkoliv obraz „Snímání z kříže“ je ikonograficky odlišný, určité prvky zobrazení těla Kristova jsou téměř 
shodné. Například uzel roušky, shodnost inkarnátu, horní končetiny a dolní končetiny.  
79 Podrobněji se o popis dovídáme z literatury. CIBULKA Josef: Raně křesťanská ikonografie a zobrazování 
Ukřižovaného, Praha 1924.  
80 FOUILLOUX Danielle/LANGLOIS Anne/MOIGNÉ Le Alice: Slovník biblické kultury, Praha: Ewa 1992, s. 
152.  
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   Motivu obrazu „Navštívení Panny Marie“ od Mistra litoměřického oltáře dominuje 

z kompozičního hlediska Panna Maria se sv. Alžbětou. Příbuzné jsou zobrazené v prostoru 

exteriéru architektury. Malíř v obraze zdůraznil světle šedý oblouk vysokého vstupu do domu. 

Za světicemi je zobrazena stěna oddělující postavy od krajiny, jenž vytváří hloubku obrazu. 

Kompoziční rovnováhu s architekturou doplňují skály obrostlé vegetací. Mezi skálou, pilířem 

vstupu do obydlí a oknem je zobrazena krajina s městem. U „Navštívení Panny Marie“ je 

pozlacené pozadí.  

   Panna Maria má tělo zobrazeno malířem z profilu. Inkarnát obličeje je zobrazen 

z poloprofilu. Její oděv, který se skládá s vrchního modro – zeleného pláště a spodního 

červeného či šarlatového šatu, je namalován se znalostí anatomie. Podlouhlé tělo a gesta 

rukou vytváří drapérii, které dominuje rozevřený plášť s odhalenou nakročenou nohou, kde 

prosvítá spodní červený šat. Spodní červený oděv je rovněž také na napřažených rukou, 

kterými Panna Marie zdraví Alžbětu. Panna Maria se téměř s příbuznou objímá. Významným 

motivem je pohyb nakročeného kolena, jenž zdůvodňuje záhyby látky pláště. Modro – zelený 

plášť je sepnut sponou u krku. Hlava Panny Marie je zachycena v pohybu k Alžbětě. Malíř 

hlavu Panny Marie namaloval nezahalenou. Její světle hnědé kadeře, které jsou téměř 

kaligraficky vykresleny, spadají  až ke konci zad. Postava Alžběty je vyobrazena z profilu. 

Tato světice je vyobrazena v červeném svrchním plášti a bílým šátkem, který má přes hlavu 

přehozený. Drapérie mohutného pláště spadají z útlé postavy k podlaze, kde se látka 

rozprostírá. Vyobrazená světice je mírně předkloněná. Znalost lidského těla u Mistra je známa 

také nakročenou nohou Alžběty. Látka pláště nakročení zachycuje a tím se také vytváří další 

záhyby. Hlava Alžběty je zobrazena z profilu a její světlá rouška se skoro dotýká hlavy Panny 

Marie.  

   Motiv obrazu „Kristus před Kaifášem“ představuje součást christologického pašijového 

cyklu. Tento námět je inspirován Janovým evangeliem (18, 13–24), kde se píše, že když byl 

Kristus na hoře Olivetské zatčen, byl nejdříve předveden před Anáše. Poté jej vojáci předvedli 

Anášově zeti, veleknězi Kaifášovi.81 Kaifáš je zobrazován v oděvu velekněze a náprsníku s 12 

kameny. Poté Krista vedli ke králi Herodovi a k Pilátu Pontskému.  

   Deskový obraz s tématem „Krista před Kaifášem“ je Mistrem litoměřického oltáře  

namalován v architektuře města, ve kterém je předvedení Ježíše před sedícího velekněze. 

Sedící velekněz je zachycen v tmavém svrchním oděvu a tmavou rouškou, která mu zakrývá 

téměř celou hlavu. Tmavý svrchní šat a rouška je olemována světlým prošitím.  

                                                 
81 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2002, s. 131.  
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   Pod inkarnátem je vyobrazena druhá světlá strana roušky, která má charakter kožešiny. 

Sedícího Kaifáše, jenž ční nad ostatní, kromě výrazu modelují gesta rukou. Pravou ruku má 

volně položenou na koleně. Levou rukou ukazuje směrem k přivedenému Kristu. Ježíš Kristus 

je spoutaný. Umělec Krista namaloval v protáhlé postavě a v perspektivním poloprofilu. 

Výrazným způsobem využil malíř kontrapostu. Ten ovlivňuje anatomii celé postavy. Ježíš 

Kristus má dlouhý světlý svrchní oděv, který prolamuje nakročená neobutá noha. Řasení 

roucha vzniká ve zkřížení spoutaných rukou. Pohled Spasitele směřuje do strany. Ježíš Kristus 

je obklopen vojenským komparsem. Jedná se o šest postav, které jsou vyobrazeny v oděvu 

ranného 16. století. Dominuje zejména voják, který přidržuje Krista a je vyobrazen ve stejné 

velikosti. Podlouhlá esovitá postava vojáka je zachycena v zelených kalhotách a rudém 

svrchníku. Krátký rukáv odhaluje ruku, kterou drží Krista za zády. Tutéž ruku vojáka zdobí 

lucerna s hořící svící. Mimořádným výtvarným řešením je vyobrazení vojáka, který je 

namalován jak drží provaz spoutaného Krista. Tento dohlížitel je vyobrazen jen nakročenou 

nohou a rukou, jenž svírá pouta. Ostatní partie jeho těla malíř nezachytil. Kompozice však 

není narušena. Protějšek rovněž malíř vyřešil tak, že voják držící pochodeň, jenž je vyobrazen 

z profilu, není také dokončen. Tato postava má alespoň inkarnát a skrytou ruku. Na dalším 

plánu jsou vyobrazeni vojáci, kteří jsou zakryti Kristem a prvým z dohlížitelů. Dva z vojáků 

jsou vyobrazeni mezi postavami Krista a prvého vojáka. Poslední je vyobrazen mezi Kristem 

a sedícím veleknězem. Poslední plán zachycuje ideální exteriér městské architektury 

Jeruzaléma. Pozadí vévodí scéna se sv. Petrem a apoštoly vycházející z tmavé brány.  

 

� Narození Krista; Nesení kříže  

   Oboustranně malovaná deska s výškou 147, 5 cm a šířkou 93, 5 cm s motivy „Narození 

Krista a Nesení kříže“ je pohyblivým pravým horním křídlem oltáře.  

   Motiv „Narození Krista či Páně“ je základní tradiční křesťanský námět inspirovaný zejména 

evangelii. Mezi nimi lze citovat Lukášovo evangelium (2, 1–20), Matoušovo evangelium  

(Mt 2, 1) a pak i novozákonní apokryfy jako je „Pseudo–Matoušovo“ a „Pseudo–Jakubovo“ 

evangelium. Nicméně existuje další literatura jako je „Kniehy o Božiem narození  

a Božie mladosti“. Jedná se o téma narození Ježíše, který se narodil v Betlémě.82 Lukášovo 

evangelium se zmiňuje, že Marie a Josef přišli kvůli sčítání obyvatel. Dále Lukáš píše, že 

„Panna Maria porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, 

protože se pro ně nenašlo místo pod střechou“.  
                                                 
82 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2002, s. 164–167. 
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   Ve středověku téma Narození Krista bylo malováno v různém prostředí. Narození Krista od 

Mistra litoměřického oltáře je typem kde je vyobrazen přístřešek s děravou střechou. 

Doškovou střechu podpírá mohutná stěna, jenž je malířem zobrazena v jakýsi kout, který 

vytváří velký pilíř. Scénu Narození Krista doplňuje Josef, dva pastýři, dva andělé adorující 

ležícího Ježíše a vůl a osel. Námět vola a osla sice v Lukášově a Matoušově evangeliu popsán 

není, ale v Písmu jej lze najít v Izajášově proroctví (1, 3).83  

   Téma „Narození Krista“ od Mistra litoměřického oltáře rozeznáváme pečlivé budování 

prostoru. Umělcova kompozice vyobrazuje klečící Pannu Marii, stojícího Josefa a Ježíše, 

který leží horizontálně. Vůl a osel, dva pastýři, bujná vegetace, skaliska a motiv pozdně 

gotického kostela jsou odděleny architekturou přístřešku.  

   Klečící Panna Maria je vyobrazena v tmavě modrém svrchním plášti, jenž od ramen spadá 

až na podlahu. Tmavě modrá látka konstruuje těžkou zřasenou drapérii. Záhyby látky 

mohutného pláště jsou ještě podle pozdně gotické slohovosti. Pod tmavým svrchním pláštěm 

je vyobrazen spodní červený šat Panny Marie. Tento oděv je částečně skryt pláštěm a také 

gesty rukou. Plášť, který má Panna Marie přes ramena, malíř  prostorově namaloval 

přehozený přes ruku. Cíp pláště látky u jedné zkřížené ruce spadá a téměř zakrývá červený 

spodní oděv. Sepjaté kostnaté ruce vyjadřují gestem spojitost s Ježíšem. Vysoký krk Panny 

Marie, úzká ramena a podlouhlé proporce vyjadřují výtvarné řešení vlastní Mistru 

litoměřického oltáře. Inkarnát, jenž pohledem sleduje malého Ježíše, zdobí jemný půvab 

tváře. Světlé zvlněné kadeře Panny Marie spadají až ke konci zad. Josef, jenž je vyobrazen 

z profilu, zdobí červený svrchní plášť. Rudý svrchní oděv je upnut u krku hlavy a sahá až 

téměř k podlaze. Látka pláště ulpí na proporcích anatomie Josefa. Zejména je to patrné  

u kolena nohy a u nahnutých zad. Zřasení pláště vzniká při pohybu obou rukou jež volně 

přidržují  hůl. Skasaný plášť pod loktem pravé ruky vytváří téměř mísovité záhyby. Mistr 

litoměřického oltáře látku pláště vmaloval přehozenu přes levou ruku a pravou zachytil 

odhalenu. Tímto pohybem látky se vytváří konkávní konstrukce spadající až k nohou. Ruce 

také odhalují spodní světle červený oděv, jenž je patrný na rukávech. Další tmavě červený 

spodní oděv je zjevný na těle a rukávech sahající až k loktům rukou. Pohyb rukou, které drží 

hůl, ovlivňuje kompozici stavby proporce postavy Josefa. Hlava je malířem vyobrazena 

z profilu. Inkarnát má přísný výraz. Josef pohledem hledí k Panně Marii. Mistr Josefa podle 

tradice vyobrazil jako staršího muže s šedivým plnovousem a šedivými vlasy. Mezi Pannou 

Marií a Josefem je vyobrazen ležící Ježíš na bílé látce. Nad ležícím Ježíšem klečí dva andělé, 

                                                 
83 Tamtéž s. 164–167.  
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jenž jeden z nich drží v rukou svitek, který čte. Druhý anděl se k němu pohybem naklání. 

Šedý Osel a hnědý vůl je vyobrazen za zády Panny Marie. Mistr bravurně vyřešil skutečnou 

znalost anatomie zvěře. Nad Josefem za rozpadající se zdí jsou vyobrazeni dva pastýři. Prvý 

z pastýřů má nataženou levou ruku vzhůru a pravou drží pevně hůl. Jeho pohled směřuje 

mimo obraz. Jakoby svolával další pastýře. Druhý pastýř je k němu nakloněn a gestem pravé 

ruky jej upozorňuje ke Svaté Rodině. Levou ruku, kterou drží hůl, má skrytu za světle bílým 

pláštěm. Nakloněný pohyb a natažení ruky vytvářejí pravidelné mísovité záhyby látky. 

V pozadí za pastýři je vyobrazena bujná vegetace se skaliskem. Keře a stromy v pozadí 

prolamuje pozdně gotický kostel. Rozeznáváme jednolodí s věží, ba dokonce i okenní kružby. 

Pozadí krajinné je i za volem a oslem, které je rohem stavby rozděleno. Tato krajinomalba je 

rovinatá s vegetací a vodní plochou či řekou. Stavba je doplněna dřevěnou konstrukcí střechy 

na níž je snad došková střecha. Tato konstrukce vytváří na vysokém rohu přístřešku veliký 

geometrický stín. Samotné pozadí je pozlaceno.  

   Motiv vyobrazení „Nesení kříže“ v nedílnou součástí pašijového cyklu. Tento význam je 

inspirován Písmem a to zejména podle Matoušova (27, 31) a Markova (16, 32) evangelia. 

Pilát Pontský vydal Ježíše vojákům a ti ho odvedli na Golgotu. Na začátku putování potkali 

vojáci Šimona z Kyrény a přinutili ho, aby nesl Kristův kříž. Úloha Šimona byla vykládána 

také symbolicky, jako spoluúčast pohanských národů na Kristově spáse.84 

   Námět „Nesení kříže“ interpretovaný Mistrem litoměřického oltáře nese význam trpícího 

Krista. Ježíš Kristus, jenž na vyobrazení scény klesá pod tíhou velkého kříže, jemuž pomáhá 

Šimon z Kyrény, je kompoziční osou obrazu. Kristus, který je oděn do světle bílého oděvu, 

má skloněná záda a zejména poklesnuté nohy. Dlouhé ruce jsou bezvládné pod okamžikem 

tíhy kříže. Zřasení látky vytvářejí dlouhé rukávy světlého oděvu a následný pohyb rukou. 

Skloněné tělo pod těžkým předmětem tvaruje šat, který je přepásán. Dále pak oděv pohybem 

nohou vytváří záhyby typu ostrého úhlu. Můžeme zde pozorovat stínování a modelaci 

drapérie. Za Kristem je vyobrazen Šimon z Kyrény, který přidržuje těžký kříž. Pomáhající je 

zobrazen ve žlutém svrchním oděvu. Další součástí obrazu jsou tři dohlížitelé. Prvý z vojáků 

je zobrazen v pohybu pomoci Kristu. Je zvláštně vytočen, jelikož v levé ruce drží kopí  

a pravou rukou se snaží přidržet Krista. Mistr litoměřického oltáře jej namaloval zády a ještě 

neúplného.85 Postava Šimona z Kyrény téměř skrývá postavy Panny Marie a Sv. Jana, kteří 

sledují martyrium Kristovo. Ústřední postavou kromě Krista je však zakloněný voják 

                                                 
84 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2002, s. 177–179.  
85 Takto maloval Mistr litoměřického oltáře zcela jedinečně. U Litoměřického oltáře se tento kompoziční motiv 
„vedlejších postav“ objevuje několikrát. Také se může ovšem jednat o seříznutí desky obrazu. Z dnešního 
pohledu však neznáme tehdejší stav oltáře. 
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s napřaženou rukou v níž svírá důtku. Zobrazený mučitel je skryt za skloněným Kristem. 

Další voják jen nezúčastněným pohledem vykonává dohled. Tento biřic je skoro zakryt 

křížem a pomáhajícím vojákem. Mistr litoměřického oltáře vojáky zobrazil v oděvu  

16. století.  

   Hloubce prostoru významně dominuje architektura otevřené šedé brány města Jeruzalém. 

Kristus a kompars je vyobrazen za město na okrovou hrbolatou cestu. Kompozici obrazu 

malíř doplnil kromě vnější architektury i krajinomalbou. Krajina má nízký horizont. 

Dynamiku přírody ovlivňují stromy a vodní plochy. Kompoziční rovnováhu oproti 

architektuře vyplňuje samostatně zobrazený strom na skalisku. Obloha na obraze je 

vystříbřená.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

     3.2 STRAHOVSKÝ TRIPTYCH  

   Strahovský oltář, který byl dříve trojdílný, se v dnešním stavu nachází jen jako střední obraz 

a pravé křídlo. Deskový triptych je namalován technikou tempery na lipovém dřevě. Motiv 

středního jednostranného obrazu je „Navštívení Panny Marie“. Pohyblivé křídlo, které je 

malované po obou stranách, je inspirováno náměty ze života Panny Marie. Z vnitřní strany 

levého křídla jsou motivy „Narození Ježíše“ a „Útěk do Egypta“ Z vnější strany pak fragment 

horní části postavy Panny Marie a fragment dolní části postavy Panny Marie přijímající 

Zvěstování. Útěk do Egypta, Narození Ježíše Krista a  Navštívení Panny Marie mají v horních 

rozích nevymalovaná místa na přiložení cviklů. Dnes na výše zmíněních obrazech jsou cvikly 

nové.  

   Roku 1991 se objevil v aukci deskový obraz s námětem „Vraždění neviňátek“, který je 

připisován ke Strahovském triptychu. Dnes se tato deska nachází ve soukromé sbírce  

A. Bordiu v Madridu.86 Ostatní desky Strahovského oltáře, které nemůžeme s určitostí 

umístit, byly v kanonii premonstrátů na Strahově. Nevíme od kdy zde oltář byl. Po nuceném 

vystavení ve Sbírce starého českého umění Národní galerie v Praze v Jiřském klášteře na 

Pražském Hradě, v období 40. a 50. let minulého století, byl vrácen do původních prostor. 

Strahovský triptych je datován starší literaturou roky 1505 a 1510.87 Někteří badatelé oltář 

datují do období po roce 1510.88 

   Jaroslav Pešina v časopise Umění z let 1940–1941 s titulem „Nová práce z okruhu 

litoměřického mistra“ popsal Strahovský oltář a poprvé jej dal do souvislosti s Mistrem 

litoměřického oltáře. Další badatelé většinou s určením tvůrce souhlasí.  

   Nevíme kdo tento oltář objednal či fundoval. Můžeme se zde domnívat, že to mohl být 

nějaký významný církevní hodnostář či katolický šlechtic. Jaroslav Pešina oltář Strahovský 

dával do souvislostí s Janem z Wartemberka. I když pro tuto ideu nejsou prokazatelné důkazy, 

                                                 
86 FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské, Mistr litoměřického oltáře 
a jeho dílna, Praha: Národní galerie 1999, s. 14. V poznámkovém aparátu se dovídáme, že obraz „Vraždění 
neviňátek“ určil Ladislav Kesner st. Poznámka odkazuje na aukční katalog Christie´s KESNER Ladislav: 
Important and Fine Old Master Pictures, London 13. 12. 1991, No. 51, s. 86. Ačkoliv Štěpánka Chlumská cituje 
tento obraz, neuvádí v textu podstatnou informaci kde se ve Strahovském oltáři nacházel. Můžeme jen 
předpokládat, že Vraždění neviňátek muselo být na pravém křídle triptychu. Rovněž schází popis rozměrů 
obrazu.  
87 Srovn. např. PEŠINA Jaroslav: Mistr litoměřický, Praha: Nové Prameny sv. 16 1958; KESNER Ladislav: 
Mistr litoměřického oltáře, Praha: Národní galerie 1977; KYZOUROVÁ Ivana/KALINA Pavel: Strahovská 
obrazárna od gotiky k romantismu, Praha 1993, s. 33–35.  
88 KYZOUROVÁ Ivana/KALINA Pavel: Strahovská obrazárna od gotiky k romantismu, Praha 1993, s. 35.  
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je to zajímavá domněnka. Nesmíme však opomenout, že hypotetický donátor Jan 

z Wartemberka při své církevní hodnosti probošta měl omezené finanční prostředky.89  

   Zásadní problematikou je jaké motivy obrazů schází v neúplném Strahovském triptychu. 

Ačkoliv známe střed oltáře a levé křídlo, pravé křídlo zcela chybí. Můžeme jen dedukovat co 

pravé křídlo obsahovalo. Ivana Kyzourová s Pavlem Kalinou předpokládají, že snad to mohlo 

být vyobrazení Narození Panny Marie a Mariinu cestu do chrámu či motiv Zasnoubení na 

vnější straně. Na vnější straně předpokládají motiv anděla z Zvěstování. Ovšem tuto hypotézu 

narušuje fakt, že byl k tomuto oltáři připsán obraz „Vraždění neviňátek“ což má za následek, 

že můžeme uvažovat nad dalším neznámým výjevem. Můžeme uvažovat v návaznosti na 

Mariánský cyklus o obrazu „Příchod tří králů“ (rekonstrukce oltáře Tab. 2).  

   Další otázkou je jestli měl při této zakázce Mistr litoměřického oltáře pomocníka. Tato role 

anonymního spolutvůrce je dodnes předmětem hypotéz. Stejně jako u Litoměřického oltáře 

mohl pomocník učinit přípravné práce před namalováním triptychu. Ačkoliv nevíme jestli 

spolupracovník u Litoměřického oltáře je identický u Strahovského oltáře či dalších 

Mistrových uměleckých děl, určení bude vždy patřit k náročným badatelským úkolům. 

Stylová analýza autora či autorů u Strahovského oltáře upřednostňuje teorii, že Mistr vytvořil 

prostřední obraz a pomocník vytvořil některé scény na levém křídle.90  

   Strahovský oltář po stránce výtvarné je zcela odlišný od předchozího oltáře Litoměřického. 

Na rozdíl od Litoměřického oltáře je více zřejmá idea italského renesančního malířství. 

Například jestliže srovnáme proporce postav u motivu obrazu Navštívení Panny Marie ze 

Strahovského oltáře a tentýž námět z Litoměřického oltáře, zaujme nás nová realističtější  

a objemnější anatomie těla na rozdíl od pozdně gotické protáhlé figury. Můžeme rovněž uvést 

rozdílné pojetí zachycení pozadí. Strahovský oltář se již zdržuje použití zlacení. Litoměřický 

oltář je ještě zlacen a je pod vlivem středověké symboliky. Jestliže je oltář Strahovský  

a Litoměřický z ruky jednoho umělce, můžeme konstatovat, že se jedná  

o obdivuhodnou proměnu rukopisu. Tento vývoj mohl být způsoben poznáním italského 

renesančního malířství. Mistr litoměřického oltáře mohl být školen v Benátkách či severní 

Itálii před vytvořením Strahovského oltáře, jak uvádí Jaroslav Pešina, Ladislav Kesner  

a Christian Salm. Hypotetický pobyt musel být pro tvorbu Mistra nesmírně poučný a zásadní. 

                                                 
89 Jaroslav Pešina sice podával lákavé konstrukce, ale jelikož dílnu Mistra litoměřického oltáře umístil do Prahy 
je velice obtížné stanovit zadavatele zakázky. PEŠINA Jaroslav: DČVU, Od počátku do konce středověku ( I/2 ) 
Desková malba, Praha: Academia 1984, s. 590.   
90 KRÁSA Josef: Renesanční nástěnná výzdoba kaple svatováclavské v chrámu sv. Víta v Praze, in: Umění 6 
(1958), s. 31; FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské, Mistr 
litoměřického oltáře a jeho dílna, Praha: Národní galerie 1999, s. 10.  
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� Navštívení Panny Marie 

   Deskový obraz prostřední části Strahovského triptychu s motivem „Navštívení Panny 

Marie“ je s výškou 126 cm a šířkou 78, 8 cm namalován jednostranně. Umělec oltář zhotovil 

technikou tempery na lipovém dřevě.  

   Střed oltáře s motivem „Navštívení Panny Marie“ je dodnes obestřen anonymitou jak po 

stránce umístění tak i fundací. Víme jen, že „Navštívení Panny Marie“ bylo zapůjčeno roku 

1941 Národní galerii v Praze od královské kanonie premonstrátů Strahovských. Roku 1992 

byl triptych z Národní galerie v Praze vrácen premonstrátům. 

   Téma vyobrazení „Navštívení Panny Marie“ vychází z Lukášova evangelia (L 1, 40–42).91 

Tento motiv znamená návštěvu Panny Marie u své příbuzné Alžběty, která očekávala 

narození Jana Křtitele. Mistr litoměřického oltáře obě světice doplnil postavou Zachariáše, 

který byl manželem Alžběty.   

   Mistr litoměřického oltáře nebo umělec motiv „Navštívení Panny Marie“ výtvarně vyřešil 

zcela odlišně od předchozího Litoměřického oltáře. Na první pohled je zřejmá renesančně 

italizující skutečnost. Jak bylo uvedeno výše jedná se o zaoblené proporce figur a zejména 

malované pozadí.  

   Kompozice „Navštívení Panny Marie“ je soustředěna na postavy Panny Marie, Alžběty  

a Zachariáše. Figury světců jsou vmalovány do prostředí architektury domu. Jedná se zřejmě 

o architekturu terasy či vstupu do obydlí. Malíř namaloval do poloviny obrazu exteriér domu 

s velkými otevřenými dveřmi a špaletovým oknem s mřížemi. Otevřené dveře ukazují interiér 

domu. Ten částečně zakrývá postava Zachariáše. Tympanon nad dveřmi podpírá z jedné 

strany úzký sloup. Druhý sloup malíř nezobrazil. Úzký sloup podpírá rovněž římsu nad 

oknem. Nad profilovanou římsou, která nese jednoduché zábradlí, se objevuje další patro. Za 

postavami Panny Marie a sv. Alžběty je zobrazena zídka terasy či vstupu. Tato zídka odděluje 

architektonické členění od krajiny v pozadí. Krajinné pozadí člení bujná vegetace se skalisky. 

Malíř tohoto námětu krajinu doplnil architekturou hradu s osamoceným stromem. V dalším 

plánu pozadí malíř kromě vegetace namaloval několikapatrový dům a také město obklopené 

zelení. 

   Postava sv. Alžběty, jenž je ústředním tématem kompozice, je vyobrazena v mírném 

poloprofilu a v pohybu přijímající Pannu Marii. Zejména je to patrno u rukou. Pravá ruka 

pozdravem tiskne ruku Marie a levá ruka si klade ruku na břicho s očekáváním dítěte. Ruce 

jsou v loktech pokrčeny. Svrchní zelený plášť Alžběty, jenž je volně na ramenech a je sepnut 

                                                 
91 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2002, s. 190.  
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pod krkem látkovým pásem, významně vytváří dynamiku obrazu. Tento plášť je rozevřen při 

pohybu rukou a pod levou  rukou vytváří mohutný záhyb látky. Lem pláště, který je také 

zachycen levou rukou, tímto pohybem pokračuje na pravou stranu. Tento pohyb zachycení 

vytváří dále vertikální. Pokrčená levá ruka drapérii látky významně tvoří mísovité záhyby, 

které jsou ukončeny pod levou ruku položenou na břichu. Látka svrchníku rovněž respektuje 

anatomii těhotné a pohyby dolních končetin. Pod svrchním pláštěm je světlejší spodní oděv. 

Ten je vyobrazen v oblasti mezi spínací páskou svrchníku a položenou rukou na břichu. 

Spodní oděv je patrný také u nohou. Svrchní plášť je pohybem látky rozevřen a prohnutě 

zakončen drapérií na podlaze. Světlý spodní šat, jenž je vertikálně prolamován, spadá až na 

podlahu. Hlava Alžběty, jenž zdobí světlé dlouhé kadeře, má na rozdíl od „Navštívení“ 

z Litoměřického oltáře větší objemné proporce. Ačkoliv fyziognomie je téměř stejná, 

analyzujeme určitou proměnu rukopisu malíře.92  

   Postava Panny Marie je mírně přikloněna k Alžbětě. Pohyb Marie ovlivňuje podání levé 

ruky k pozdravu a objímající pravá ruka. Pravá ruka Marie je skryta za Alžbětu a dále je 

položena na její rameno. Panna Maria, která má na hlavě bílou roušku, je vyobrazena 

v dlouhém červeném či rudém svrchním plášti, jenž spočívá až na podlahu. Pod tímto 

svrchníkem má tmavý spodní šat. Pohyb zdravící levé ruky se rovněž projevuje na svrchním 

plášti. Dále pak na plášti je patrná anatomie kolena levé nohy. Zahalená hlava Panny Marie 

s realistickou grimasou se naklání k Alžbětě.  

   Hlavní postavy Panny Marie a sv. Alžběty doplňuje Zachariáš. Ten přichází z interiéru 

obydlí. Zachariáš je oděn do světlého svrchního pláště. Svrchní oděv se dramaticky rozevírá 

při volném položením levé ruky na pravé zápěstí. Pravá ruka totiž svírá dřevěnou hůl. Pod 

uchopenou holí látka pláště vytváří nepravidelné záhyby. Tímto pohybem plášť poodhaluje 

tmavší spodní oděv. Hlava Zachariáše, jenž zdobí bujné kadeře a plnovous, je namalován 

z poloprofilu. Fyziognomie světce je podmračená. Zvláště imponuje znalost anatomie 

obličejového inkarnátu.  

    

� Narození Ježíše Krista  

   Obraz s výjevem „Narození Ježíše Krista“ je horní polovinou pohyblivého pravého křídla 

oltáře. Tento obraz, který je malován oboustranně, je vnitřní stranou. Z druhé strany obrazu je 

výjev horní části postavy Panny Marie přijímající Zvěstování. Deskový obraz s výškou 58 cm 

a šířkou 35, 8 cm je namalován technikou tempery na lipovém dřevě.  

                                                 
92 Tato problematika rukopisu umělce může vést k určité revizi datování.  
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   Výjev „Narození Ježíše Krista“ ze Strahovského triptychu můžeme ikonograficky popsat 

stejně jako u „Narození Ježíše Krista“ z Litoměřického oltáře. Narození Ježíše Krista či 

Narození Páně se inspiruje zejména evangelii. Nejlepším pramenem bylo Lukášovo 

evangelium (2, 1-20). Avšak můžeme vyhledat pro popis tohoto tématu i novozákonní 

apokryfy (Pseudo–Matoušovo a Pseudo–Jakubovo evangelium).93 Samozřejmě existují další 

podrobné popisy shrnuté především ve středověké literatuře. Můžeme uvést například 

„Kniehy o Božiem narození o Božie mladosti“ a „Revelationes od sv. Brigity Švédské“.94  

   Motiv „Narození Ježíše Krista“ je kompozičně zasazen do interiéru architektury domu. 

Rovněž malíř použil otevřeného okna a dveří kde v pozadí namaloval krajinu. Hlavní záběr se 

soustřeďuje na postavy Panny Marie, sv. Josefa a malého Ježíše. Figury doplňují vůl a osel. 

V textech se o oslu a volu dovídáme především v Izajášově proroctví (1, 3) a v Pseudo– 

Matoušově evangeliu.  

   Námět od Mistra litoměřického oltáře či od jeho pomocníka je tedy v interiéru obydlí. 

V přístřešku nebo obydlí je zobrazen vysoký krb, úzké okno a pilíř či zeď oddělující stavbu 

od exteriéru. Krb je malířem namalován se znalostí perspektivy. Můžeme poukázat na horní 

římsu. Dále v krbu umělec vyobrazil oheň se stoupajícím dýmem.95 Ohniště částečně zakrývá 

klečící Panna Marie se zvířaty. Umělec prokázal velmi dobrou znalost budování prostoru, 

kterou vytvořil také detailem kovového roštu v krbu. Krbová římsa, která vyúsťuje do komína 

částečně zakrývá otevřené okno. Před krbem je tedy vyobrazena adorující Panna Maria, která 

svým pohledem míří k malému Ježíši položeném na obdélníkovou bílou látku. Ježíš – dítě je 

nahé a položené na podlaze mezi cípy svrchního pláště Panny Marie. Nad ním malíř 

veristicky vyobrazil sklánějící se vola a osla. Panna Maria, jenž má rozepjaté ruce, odkrývá 

svrchní plášť. Její gesto rukou a zároveň klečení ovlivňuje dramaticky pohyb látky svrchníku. 

Inkarnát hlavy a zjevná podobnost fyziognomie odhaluje malířský styl Mistra litoměřického 

oltáře. Hlava Panny Marie je na jednu stranu nakloněna. Hlava Panny Marie zdobí 

kaligraficky vykreslené světlé kadeře se svatozáří. Za postavou Panny Marie je namalován 

klečící sv. Josef. Malíř ho umístil na práh přístřešku. Klečící sv. Josef, který v levé ruce drží 

hořící svíčku a pravou rukou jakoby žehná, je namalován se skloněnou hlavou a pohledem 

mířícím k právě narozenému. Je ošacen ze svrchního pláště, jenž pohybem ruky vytváří 

podkasání Spodní oděv malíř vytvořil se znalostí anatomie. Skloněná hlava Josefova, jejíž 

                                                 
93 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2002, s. 164–167.  
94 Tamtéž s. 164–167.  
95 Hořící svíce či oheň můžeme spatřit u uměleckých děl Roberta Campina. KYZOUROVÁ Ivana/KALINA 
Pavel: Strahovská obrazárna od gotiky k romantismu, Praha 1993, s. 34.  
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fyziognomie je také totožná s Mistrem, je zobrazena s plnovousem a vlasy detailně 

vykreslenými.  

   V perspektivě provedeném přístřešku se malíř dokázal vyrovnat také se svou schopností 

krajinomalby. Krajinu vyobrazil především v otevřeném okně a v otevřeném prostoru za sv. 

Josefem. Krajinné pozadí je tvořeno horami, porostem a architekturou města.  

   Malbu „Narození Ježíše Krista“ doplňuje vertikální zobrazení Božské záře dopadající na 

Josefa, Pannu Marii a dítě Ježíše. Tato linkami zobrazená „Boží vůle“ směřuje ze shora dolů.  

   Obraz můžeme srovnat s Litoměřickým oltářem a jeho totožnou součástí. Motiv u 

Strahovského triptychu lze považovat za již zcela renesanční. Můžeme uvést například pohyb 

Panny Marie, který je reálnější. Rovněž malíř neoddělil osla a vola.  

 

� Útěk do Egypta 

   Obraz s tématem „Útěk do Egypta“ je vnitřní stranou levého křídla. Z druhé strany obrazu je 

dolní část postavy Panny Marie přijímající Zvěstování. Obraz s výškou 58 cm a šířkou 35, 5 

cm je vytvořen technikou tempery na lipové desce.  

   Téma „Útěk do Egypta“ je detailně popsáno především v Matoušově evangeliu (2, 13-23). 

Píše se v něm, že ve snu sv. Josef se mu zjevil anděl, který mu řekl, aby utekl se svou rodinou 

do Egypta, protože Herodes chtěl zabít Ježíše. Z ostatních písemností můžeme také jmenovat 

apokryfy Protoevangelium Pseudo–Matoušovo a Arabské evangelium o dětství Ježíšově.96 

Rovněž také můžeme zmínit Zlatou legendu.97  

   Vyobrazení od Mistra litoměřického oltáře je ovlivněna obvyklým typem, kdy Panna Marie 

sedí na jdoucím oslu, kterého vede sv. Josef. Základní kompoziční rámec tedy známe. Figury, 

jenž vévodí obrazu, jsou namalovány v prostředí krajiny. Panna Marie sedící na oslu jednou 

rukou přidržuje na kolenou malého Ježíše, který je zahalen do bílé látky. Druhou rukou Marie 

drží uzdu. Tento pohyb vytváří téměř esovité prohnutí Marie. Panna Marie má nakloněnou 

hlavu a upírá pohled k dítěti. Hlavu má zahalenu do průsvitné látky pod ni jsou vidět světlé 

vlasy. Průhledný závoj spadá od temene hlavy a mísovitým prohnutím téměř k hlavě dítěte, až 

k volnému položením na rameno. Inkarnát hlavy rovněž malíř vytvořil svým nezaměnitelným 

způsobem. Pod krkem je sepnut svrchní plášť, který je odhalen při držení dítěte a přidržení 

uzdy. Pod svrchníkem je stejný spodní šat jako u Narození Ježíše Krista. Svrchní oděv spadá 

od ramen dolů, kde nejdříve pohybem loktu vytváří první tupoúhlý záhyb. Tento záhyb poté 

spadá k téměř kubistickému mísovitému záhybu směřujícímu ke kolenům. Tento svrchní oděv 

                                                 
96 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2002, s. 300–301. 
97 Tamtéž s. 300–301.  
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vytváří velmi charakteristickou drapérii. Dalším důležitým detailem látky je položení 

svrchního pláště na tělo osla za zády Panny Marie.  

   Osel na němž spočívá Panna Marie je namalován z profilu. Malíř veristicky zachytil osla.  

Zejména udivuje pohyb nohou, srst a zvládnutí hlavy. Také ovšem musíme zmínit realistické 

proporce k figurám.  

   Sv. Josef, který stojí, vede osla položenou rukou na hřívě za hlavou. Levou rukou sv. Josef 

drží hůl, kterou si ledabyle položil na rameno. Sv. Josef je oděn do svrchního šatu, který mu 

sahá až téměř ke kotníkům. Pod ním má světlé kalhoty. U svrchníku se záhyby látky vytváří 

jen u pohybu rukou. Drapérii látky můžeme pozorovat zejména při položení ruky na osla a při 

držení hole. Hlava sv. Josefa, který pohledem kontroluje Pannu Marii, je ozdobena 

plnovousem s detailně prokreslenými kadeřemi. Inkarnát hlavy má charakteristickou 

fyziognomii vlastní pro našeho Mistra. Sv. Josef má okolo krku šňůrkou upnut klobouk. 

   Jak už bylo výše napsáno motiv se nachází v krajinném prostředí. Postavy stojí na jakési 

lesní cestě. Za sedící postavou Panny Marie je zobrazena vysoká skála obrostlá vegetací. Ve 

vyšším patře je zobrazeno rostlinstvo jenž vytváří jakýsi závoj zahalující průhled do pozadí. 

Za stojícím sv. Josefem jsou zobrazena v perspektivě skaliska také obrostlá bujným 

rostlinstvem. Průhled do pozadí je rozčleněn několika keři. Malíř v pozadí namaloval 

opevněné město s věžemi. Za městem můžeme rozeznat vrcholky kopců.98  

 

� Panna Marie přijímající Zvěstování 

   Obraz s výjevem „Panna Marie přijímající Zvěstování“ je vnější stranou křídla. Tato deska 

má dohromady stejné rozměry jako obraz „Narození Ježíše Krista“ a „Útěk do Egypta“. 

Deska s tímto motivem je rozdělena rámem v polovině na dvě části. Horní díl obsahuje poprsí 

Panny Marie přijímající holubici, která přináší Zvěst. Dolní část vyobrazuje spodní část 

postavy.  

   Obraz s námětem „Panna Marie přijímající Zvěstování“ je namalována technikou tempery 

na lipovém dřevě.  

   Výjev „Zvěstování“ je inspirován zejména evangelii. Můžeme především citovat Lukášovo 

evangelium (L 1, 26) kde se praví, že anděl Gabriel byl poslán od Boha, aby navštívil Marii 

ve městě Nazaretu, kde ji oznámí zvěst, že počne z Ducha svatého. Dalším pramenem a pro 

nás důležitým je i Protoevangelium Jakubovo, kde se autor zmiňuje o místě v domě svých 

                                                 
98 Útěk do Egypta navazuje na grafiku Albrechta Dürera jak odkazuje následující literatura. KYZOUROVÁ 
Ivana/KALINA Pavel: Strahovská obrazárna od gotiky k romantismu, Praha 1993, s. 34.  
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rodičů, kde dostala zvěst.99 Rovněž Zlatá legenda připomíná, že zvěst od anděla byla Marií 

vyslyšena v příbytku.100 Legenda dodává, že Marie byla zastižena, když četla Izajášovo 

proroctví (7, 14).  

   Motiv dvoj obrazu od Mistra litoměřického oltáře dominuje klečící postava Panny Marie 

v interiéru architektury obydlí. Hloubka obrazu tvoří otevřené okno v němž je namalována 

letící bílá holubice obklopená září. Tato záře dopadá také na Pannu Marii. Hlava Marie je na 

jednu stranu nakloněna. Inkarnát hlavy zdobí totožná fyziognomie jako u ostatních výjevů 

oltáře. Pohled Marie je z en face. Panna Marie má volné rozpuštěné světlé kadeře. Hlava je 

opatřena svatozáří. Zajímavý je také pohyb pravé ruky, jenž si Panna Marie klade na prsa. 

Z této ruky je ovšem vidět jen několik prstů.  

   Spodní obraz se zaobírá proporcemi klečící postavy na podlaze. Dominuje zde také zejména 

svrchní plášť a levá ruka držící knihu Izajášova proroctví. Drapérie látky pláště, která se 

spouští od rámu obrazu, je dramaticky prolamován záhyby. Záhyby svrchníku ovlivňuje gesto 

rukou rozevírající jej. Pod svrchníkem je spodní šat, který je sepnut pod krkem světlým 

lemem. Látka svrchního pláště spadá od dolních končetin až na zem, kde malíř vytvořil 

bohatou drapérii.  

 

� Vraždění neviňátek 

   Obraz s motivem „Vraždění neviňátek“ je patrně vnitřní stranou pravého křídla. Deska má 

patrně stejné rozměry (výška 58 cm a šířka 35, 5 cm). Obraz je zřejmě vytvořen technikou 

tempery na lipovém dřevě.  

   Výjev „Vraždění neviňátek“ je inspirován Matoušovým evangeliem (Mt 2, 16-18), kde se 

praví, že jej nařídil Herodes král Judeje, který se to dověděl od tří králů, kteří mu řekli  

o narození budoucího krále Židů.101 Hromadné vraždění dvouletých chlapců narozených 

v Betlémě mohlo zastihnout i Ježíše. Ovšem sv. Josefa ve snu upozornil anděl aby Pannu 

Marii a dítě odvedl do Egypta.  

   Obraz „Vraždění neviňátek“ je dnes umístěn ve soukromé sbírce A. Bordiu v Madridu. 

Popisu samotného vyobrazení se v literatuře bohužel nedovídáme.102 Také rovněž schází 

úplná reprodukce a popis rozměrů. Vycházíme jen z reprodukce která se zaobírá jen 

                                                 
99 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2002, s. 316–321.  
100 Tamtéž s. 317. 
101 LEMAITROVÁ Nicole/QUINSONOVÁ Thérese Marie/SOTOVÁ Véronique: Slovník křesťanské kultury, 
Praha: Garamond 2002, s. 381–382.  
102 FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské, Mistr litoměřického oltáře 
a jeho dílna, Praha: Národní galerie 1999, s. 14.  
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detailem.103 V tomto detailu vidíme dramatickou scénu zabití chlapců. Kompars vyplňují 

vojáci z rozkazu vraždící a matky, které jsou zoufalé. Kromě výše zmíněných osob jsou 

účastny i mučené děti. Malíř drastickou scénu vyobrazil v architektuře. Matky a vojáci jsou 

zobrazeni v oděvu či zbroji ranného 16. století.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské, Mistr litoměřického oltáře 
a jeho dílna, Praha: Národní galerie 1999, s. 14.  
  



 58 

3.3 PODOBIZNA ALBRECHTA Z KOLOVRAT  

   Portrét nejvyššího kancléře království českého Albrechta z Kolovrat je namalován 

technikou tempery na lipové desce. Jedná se o originál portrétu Albrechta z Kolovrat  

a nejstarší český renesanční portrét.104 Obraz s výškou 57, 6 cm a šířkou 43 cm je namalován 

jednostranně.  

   Originální portrét Albrechta z Kolovrat se roku 1950 objevil v Mnichově. Předchozí 

umístění zřejmě bylo v nějaké německé soukromé sbírce. Do dnešních dnů je tento pro nás 

významný portrét ve soukromé sbírce Heinze Kistersse v Meersburgu ve Švýcarsku.  

   V literatuře se obraz objevuje až v prvních letech 50 let minulého století. Jaroslav Pešina 

sice ve své publikaci „Česká malba pozdní gotiky a renesance“ cituje portrét, ale jen 

zachovaný v kopii. Badatel Ernst Buchner, který tento obraz detailně popsal, jej dával do 

souvislostí s tvorbou Veita Stosse.105 Dále napsal, že se jedná o německý původ obrazu  

a datuje jej rokem 1500. Jaroslav Pešina poté v časopise Umění z roku 1955 napsal článek 

„Nejstarší český renesanční portrét“ kde uvádí omyly Buchnerovi a jeho vznik klade do Čech 

k tvorbě Mistra litoměřického oltáře. Opravuje také dataci na rok 1506.106 Další badatel, 

kterého Pešina cituje, je Alfred Stange.107 Tento německý historik umění obraz zařadil pod 

kapitolu věnující se Veitu Stossovi. Na rozdíl od Buchnera jmenuje Mistra litoměřického 

oltáře a kopii z 18. století z Čech. Vzápětí argumentuje tím, že portrét Albrechta připomíná 

deskové obrazy z Münnerstadtu. Dále v článku srovnává portrét s hlavou Gailany z obrazu 

z Münnerstadtu. Závěrem dodává myšlenku, jak se mohl setkat Veit Stoss s Albrechtem 

z Kolovrat. Dalším článkem v časopise Umění z roku 1959 se Jaroslav Pešina zaobírá 

Meersburgským portrétem.108 Cituje Buchnera, který opravil svou atribuci a Ludvika 

Przymusińského, který jej předtím zkritizoval.109  

   Podobizna Albrechta z Kolovrat ze sbírky Heinze Kistersse, kterou zřejmě namaloval Mistr 

litoměřického oltáře, představuje poprsí šlechtice s pootočenou hlavou doleva. Pohled 

Albrechta z Kolovrat je malířem namalován směrem k divákům. Fyziognomie inkarnátu 

hlavy je mírně nesouměrná a protáhlá. Můžeme se přesvědčit zejména namalovaným uchem. 

Samotná hlava šlechtice má sebevědomý výraz podpořený vážností. Albrecht z Kolovrat má 

                                                 
104 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Praha: Národní galerie 1977, (nestr.).   
105 BUCHNER Ernst: Das deutsche Bildniss der Spätgotik und der führen Dürerzeit, Berlin 1953, s. 162.  
106 Jaroslav Pešina datování opravil se znalostí kopie Albrechta z Kolovrat tehdy nacházejícího ve státním zámku 
Rychnov nad Kněžnou. PEŠINA Jaroslav: Česká malba pozdní gotiky a renesance, Praha: Orbis 1950, s. 132.  
107 STANGE Alfred: Deutsche Malerei der Gotik, München-Berlin 1958, s. 81–82.  
108 PEŠINA Jaroslav: Ještě k otázce nejstaršího českého renesančního portrétu, in: Umění (1959), s. 403–405.  
109 PRZYMUSIŃSKI Ludvik: Ernst Buchner, Veit Stoss als Maler, in: Biuletyn historii sztuki XX. Warszawa 
(1958), s. 352.  
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vysoké čelo s tmavými kadeřemi. Pod krkem má zavěšený šperk. Šlechtic je oděn do hnědé 

kožešiny, jenž spočívá na ramenech a klopách. Na kožešinu je přišit brokát s prošívanými 

ornamenty. Pod svrchním oděvem má bílou spodní košili. Portrét poprsí šlechtice malíř díla 

doplnil gesty rukou, které svírají svitek. Písemnost je viditelná jen částečně. Levá ruka drží 

svitek nad pravou rukou. Prsty jsou ozdobeny šestnácti prsteny. Tento pohyb obou rukou 

vytváří skasané záhyby u rukávů brokátu. Pozadí za šlechticem je namalováno malířem temně 

modrozeleně.  

   Albrecht z Kolovrat byl synem Hanuše z Kolovrat, který byl proboštem Svatovítské 

kapituly. Význam svitku podtrhuje zřejmé vzdělání Albrechta. Prsteny sdělují tehdejší módu 

ranného 16. století. Okolo roku 1503 se stal Kancléřem a byl zde ve funkci až do své 

předčasné smrti.110 O tomto šlechtici Pešina tvrdil, že údajně s Janem z Wartemberka 

financoval svatováclavský nástěnný cyklus v kapli sv. Václava v chrámu sv. Víta.111   

   Eventuální autorství portrétu Albrechta z Kolovrat od Mistra litoměřického oltáře není ještě 

prokazatelně zdůvodněno. Zásadní problematikou je, že chybí jakékoliv srovnání s jinou 

podobiznou v Čechách na počátku 16. století. Nesmíme opomenout také skutečnost, že 

Albrecht z Kolovrat mohl být portrétován jiným umělcem pobývajícím v Jagellonských 

Čechách. Postavit teorii na kopii obrazu se srovnáním s nástěnným cyklem bez určení 

autorství je velice složité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Prostředí v němž Albrecht z Kolovrat žil a zachycení jeho kariérního vzestupu můžeme zaznamenat 
v literatuře. MACEK Josef: Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526) 2. díl Šlechta, Praha: Academia 
1994, s. 25, 37, 41, 154, 163, 168, 208.  
111 PEŠINA Jaroslav: Paralipomena k dějinám českého malířství pozdní gotiky a renesance 1450 – 1550, in: 
Umění 15 (1967), s. 350.  
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3.4 PODOBIZNA ALBRECHTA Z KOLOVRAT – KOPIE  

   Kopie portrétu nejvyššího kancléře království českého Albrechta z Kolovrat je namalována 

technikou oleje na plátně. Jedná se o barokní duplikát z počátku 17. století. Obraz s výškou 52 

cm a šířkou 39 cm je malířem ztvárněn jednostranně.  

   Obraz je poprvé uveden roku 1717 v inventáři zámku Rychnov nad Kněžnou.112 Kopie 

šlechtice se dodnes ve sbírkách tohoto zámku nachází.   

   Rod Kolovratů se snažil vytvořit genealogickou řadu podobizen. Nejstarší vyobrazený byl 

tedy Albrecht z Kolovrat. Následoval portrét Jana Bezdružického z Kolovrat z roku 1522.113 

Dále pak podobizny Jiříka Bezdružického z Kolovrat a Václava Bezdružického z Kolovrat 

z roku 1527.114 Stejně jako u portrétu Albrechta se zachovaly jen v pozdějších duplikátech.       

Kopie portrétu se značně odlišuje od Meersburgského originálu zejména nápisovými páskami. 

Podobizna šlechtice je jako u originálu namalována do poprsí. Natočení hlavy do leva je 

totožné jako u originálu.  

   Jaroslav Pešina o kopii Albrechta z Kolovrat napsal v knize „Česká malba pozdní gotiky  

a renesance“ z roku 1950, že obraz je označen rokem 1506 a který je věrný ztraceného 

originálu.115 Autor článku ještě poznamenal, že se jedná o chybu kopisty a podotýká blízkost 

portrétů od Lucase Cranacha staršího. Například uvádí podobiznu vévody Jana Arnošta na 

oltáři z kostela sv. Wolfganga ve Schneebergu (okolo r. 1538).116 Stejný badatel v článku 

časopisu Umění z roku 1955 s titulem „Nejstarší český renesanční portrét“ nastínil, že kopii 

mohl vytvořit barokní malíř podle Mistra litoměřického oltáře. Vznik podobizny kopie 

Albrechta z Kolovrat klade mezi 16. a 17. století. Domnívá se, že se to mohlo stát kvůli dělení 

majetku či vymření některé větve rodu Kolovratů.117 Německý badatel Alfred Stange 

v několika dílné publikaci „Deutsche Malerei der Gotik, sv. IX“ uvádí v kapitole věnující se 

Veitu Stossovi, znalost barokní kopie z Čech od kopisty Mistra litoměřického oltáře, ale 

vzápětí to odmítá a argumentuje jiným výtvarným řešením.118 Na tento názor reaguje 

v časopise Umění z roku 1959 opět prof. Pešina. Cituje Ernsta Buchnera a jeho poznání 

                                                 
112 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Praha: Národní galerie 1977, (nestr.).  
113 PEŠINA Jaroslav: Nejstarší český renesanční portrét, in: Umění (1955), s. 157.  
114 Tamtéž s. 157.  
115 PEŠINA Jaroslav: Česká malba pozdní gotiky a renesance, Praha: Orbis 1950, s. 89. V této publikaci sice 
prof. Pešina cituje portrét Albrechta z Kolovrat, ale ještě jej nepřipsal k Mistru litoměřického oltáře či jeho 
eventuální dílně.  
116 Tamtéž s. 89.  
117 PEŠINA Jaroslav: Nejstarší český renesanční portrét, in: Umění (1955), s. 157–158.  
118 STANGE Alfred: Deutsche Malerei der Gotik, sv. IX, München-Berlin 1958, s. 81–82.  
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portrétu muže z dřívější sbírky Hammera ze Stockholmu, který je dnes ztracen.119 Pešina dále 

zmiňuje protichůdná Stangeho tvrzení a jeho určení autorství Veitu Stossovi. Poté portrét 

Albrechta z Kolovrat srovnává s podobiznami hlav z nástěnného cyklu v kapli sv. Václava 

v chrámu sv. Víta. Konkrétně se jedná o západní stěnu kaple připisovanou našemu Mistru či 

jeho dílně. Ačkoliv Pešina v souvislosti s těmito nástěnnými malbami srovnával podobiznu 

šlechtice, hypotetický tvůrce není podpořen nějakým písemným pramenem. Ovšem další 

historici umění se spíše přiklánějí k tvrzení, že kopista provedl portrét podle Mistra 

litoměřického oltáře.120  

   Olej na plátně kromě poprsí šlechtice zdobí už zmíněné nápisové pásky. Nápisová páska 

nad hlavou Albrechta z Kolovrat obsahuje sdělení „Albrechts Kolowrat Naywyssi Kanczlerz 

Krilowstwie Czeskeo“. Dolní nápisová páska je namalována na spodní straně obrazu. Na 

pásce je napsán zbytek textu „byl. Starzi Kdyz. Malowan. XLIII. letha. Actu Anno. dm. 

1506“.121 

   Barokní kopie podobizny má na rozdíl od originálu významné odlišnosti proporcí v hlavě. 

Zejména se jedná o větší objem a měkkost oproti originálu, který má ostře řezané rysy. 

Albrechtova hlava, jenž má vysoké čelo a tmavé vlasy, je upřena pohledem k přihlížejícím. 

Pod krkem má upnut šperk stejného formy jako u originálu. Jedná se o šperk s červeným 

kamenem ozdobený ještě perlami. Albrecht z Kolovrat drží oběma rukama stočený svitek. 

Horní ruka je levá a pod ní je pravá. Prsty rukou jsou ozdobeny šestnácti prsteny. Samotný 

svitek je skryt držením. Zaznamenáváme jen část, která není jako u originálu nastavena do 

prostoru. Albrecht je ošacen do hnědé kožešiny, která mu pokrývá ramena a klopy. Našití 

kožešiny na brokátovou zlatou látku zakrývá tento bohatý svrchní šat. Pod svrchníkem má 

urozený muž bílou košili. Pohyb rukou vytváří okolo loketního kloubu řasení látky. Rovněž 

jako u originálu je pozadí za portrétovaným namalováno jednou tmavou barvou.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Podobizna bude zpracována v kapitole týkající se dnes nezvěstnému obrazu. Viz literatura; BUCHNER Ernst: 
Das deutsche Bildniss der Spätgotik und der frühen Dürerzeit, Berlin 1953.  
120 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Praha: Národní galerie 1977; FAJT Jiří/CHLUMSKÁ 
Štěpánka: Čechy a střední Evropa 1200 – 1550, Praha: Národní galerie 2006, s. 115. 
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3.5 PODOBIZNA ALBRECHTA Z KOLOVRAT – KOPIE ZE 16. 

STOLETÍ 

   Renesanční kopie portrétu nejvyššího kancléře království českého Albrechta z Kolovrat je 

namalována snad technikou tempery na dřevě. Obraz má rozměry (výška 48 cm a šířka  

35 cm). Kopie ze 16. století se na přelomu 20. století nacházela v soukromé sbírce Christiana 

Hammera ve Stockholmu. Z literatury se dovídáme, že poté byl obraz dražen roku 1894 

v Kolíně nad Rýnem.122 Podobizna byla v aukčním katalogu určena jako škola Hanse 

Holbeina.123 Dnes je obraz nezvěstný či v soukromé sbírce.  

   Jaroslav Pešina v časopise Umění napsal stať „Ještě k otázce nejstaršího Českého 

renesančního portrétu“ kde cituje německého badatele Ernsta Buchnera a jeho poznání 

portrétu muže.124 Buchner konstatoval, že to byla kopie meersburgského originálu. Kopii ze 

16. století se dále věnoval polský historik umění Ludvik Przymusiński, který srovnal originál 

a kopii ze 16. století.125 Polský badatel jej analyzoval a porovnával odchylky. Dále kopii 

Albrechta z Kolovrat zařadil Ladislav Kesner do katalogů výstav z roku 1978 a 1989.  

   Reprodukce portrétu Albrechta z Kolovrat – kopie ze 16. století v česky psané literatuře se 

nevyskytuje. Špatná reprodukce je jen v práci polského badatele.126  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Praha: Národní galerie 1977, (nestr.); KESNER Ladislav: 
Mistr litoměřického oltáře, Litoměřice 1989, (nestr.).  
123 Katalog: Auktionkatalog Museums Christian Hammer in Stockholm. II. Theil Hervorragende Gemälde von 
Meister aller Schulen des XV. – XIX. Jahrhunderts, Köln 1894.  
124 PEŠINA Jaroslav: Ještě k otázce nejstaršího Českého renesančního portrétu, in: Umění 7 (1959), s. 403–405.  
125 PRZYMUZIŃŚKI Ludvik: Ernst Buchner, Veit Stoss als Maler, in. Biuletyn Historii Sztuki XX. Warszawa 
(1958), s. 352.  
126 Tamtéž obr. 11. a 12.  
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          3.6 SVATOVÁCLAVSKÝ CYKLUS V KAPLI SV. VÁCLAVA 

V CHRÁMU SV. VÍTA V PRAZE 

   Nástěnný cyklus v kapli sv. Václava v chrámu sv. Víta sice není v této práci prvotním 

objektem zájmu, avšak musíme jej alespoň stručně analyzovat. Hlavním motivem v kapli  

sv. Václava je legenda o sv. Václavu s postavami krále Vladislava Jagellonského a královny 

Anny z Foix. Nejdůležitějším výjevem na západní stěně kaple sv. Václava je námět „Zázrak 

sv. Václava na říšském sněmu – glorifikace Českého panovníka. Malíř tuto scénu zobrazil do 

třech pásů nad sebou. V dolním pásu je zachycena postava knížete Václava, který dorazil na 

říšský sněm. V prostředním páse je Václav namalován se zdravícím císařem Jindřichem 

Ptáčníkem. Mezi spodním a prostředním pásem je propojení pomocí dvou schodů. Vyvýšené 

nádvoří je doplněno zábradlím. Oba urození jsou obklopeni dvořany. Sv. Václav má po boku 

dva anděly. Nejvyšší pás obsahuje prázdný trůn císařský a s českým znakem trůn nižší. Scéna 

je doplněna šesti kurfiřty. Na jižní straně kaple sv. Václava je námět „Dánský král Erik si 

přichází prohlédnout nově postavený kostel sv. Václava“. Výjev obsahuje dánského krále 

s doprovodem a postavu architekta Benedikta Rejta. Na stejné straně je i motiv „Sv. Václav 

přijímá ostatek sv. Víta“. Na východní straně kaple je výjev „Zavraždění sv. Václava“a „Sv. 

Václav nese dříví chudým“. Dalšími náměty v cyklu jsou „Podiven zabijí vraha sv. Václava“, 

sv. Václav přistupuje ke mši a „sv. Václav kope hrob“.  

   Cyklus vznikl zřejmě mezi roky 1506 až 1509, snad u příležitosti návštěvy krále Vladislava 

Jagellonského a jeho syna Ludvíka. Srovnáním mezi nástěnným cyklem s deskami od Mistra 

litoměřického oltáře dojdeme ke shodě. Můžeme konstatovat shodné proporce, styl drapérie, 

fyziognomie tváří a budování hloubky obrazů. Okolo roku 1614 byly nástěnné malby 

připisované Mistru litoměřického oltáře přemalovány Alexiem z Květné.  

   Objednavatelem tohoto cyklu mohl být některý český katolický šlechtic. Můžeme uvažovat 

nad jmény Albrechta z Kolovrat a Jan z Wartemberka. Nicméně rozsah zakázky dodnes vede 

k nejrůznějším hypotézám.  

   Sporná je také otázka spolupracovníků Mistra litoměřického oltáře. Hypotetický pomocník 

však zůstává skryt a také jeho role na zakázce. Připsání cyklu sv. Václava k Mistru 

litoměřického oltáře provedl Jaroslav Pešina.127  

 

                                                 
127 Srovn. PEŠINA Jaroslav: Kaple sv. Václava v chrámu sv. Víta v Praze, Praha 1940.; PEŠINA Jaroslav: 
Slohový vývoj Mistra litoměřického oltáře, in: Cestami umění, Sborník k poctě šedesátých narozenin Antonína 
Matějčka, Praha 1949, s. 142–143.; PEŠINA Jaroslav: Mistr Litoměřický, Praha: Nové Prameny 1958, s. 16–17.; 
PEŠINA Jaroslav: Paralipomena k dějinám českého malířství pozdní gotiky a renesance1450  - 1550, in: Umění 
15 (1967), s. 348–352.  
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   Ačkoliv předchozí badatelé se cyklu sv. Václava v kapli sv. Václava věnovali, neurčili 

autorství našeho Mistra.128 Josef Krása cyklus v časopise Umění podrobně popsal a také 

srovnával s výsledky bádání vzešlé od Pešiny.129 Mezi roky 1961 až 1965 byla provedena 

restaurace maleb při níž se objevily detaily z rukopisu Mistra. Prácí restauratéru publikoval 

rovněž Josef Krása s Jiřím Josefíkem.130 Další badatelé se přiklonily k myšlence, že Mistr 

litoměřického oltáře byl částečným tvůrcem cyklu.131 Nástěnný cyklus skýtá řadu 

nevyřčených otázek, které budou nadále předmětem hypotéz.     

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 ZAP V. Karel: Svatováclavská kaple a korunní komora při hlavním chrámu sv. Víta na hradě Pražském, in: 
P.A. 8 (1868–1869), s. 1 – 20.; PODLAHA Antonín/HILBERT Kamil: Soupis památek, Metropolitní chrám sv. 
Víta v Praze, Praha 1906, s. 224–234.; CHYTIL Karel: Malířstvo pražské XV. a XVI. věku a jeho cechovní kniha 
staroměstská z let 1490 – 1582, Praha 1906, s. 167–169.; CHYTIL Karel: Studien zur Kunstgeschichte, in: P.A. 
29 (1917), s. 302 – 306.  
129 KRÁSA Josef: Renesanční nástěnná výzdoba kaple svatováclavské v chrámu sv. Víta v Praze, in: Umění 6 
(1958), s. 31–72.; KRÁSA Josef: Nástěnná malba, in: Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978, s. 255–
314.; KRÁSA Josef: Nástěnná malba, in: DČVU (1/2), s. 566–578. 
130 KRÁSA Josef/JOSEFÍK Jiří: Nové poznatky v průzkumu barevných vrstev některých obrazů v kapli sv. 
Václava, in: Památková péče 28 (1968), s. 11–21.  
131 Srovn. SALM Christian: Der Meister der Leitmeritzer Tafeln und seine Zeitgenossen, in: SWOBODA M. 
Karl (ed.) Gotik in Böhmen, München 1969, s. 394–395. V recenzi publikace Pozdně gotické umění v Čechách 
od autorek J. Hořejší a J. Vackové v periodiku Umění, se pozastavují myšlenkou dvorského umění. HOŘEJŠÍ 
Jiřina/VACKOVÁ Jarmila: Kniha o pozdně gotickém umění v Čechách, Dialog s autorským kolektivem, in: 
Umění 28 (1980), s. 519–536.; HOŘEJŠÍ Jiřina/VACKOVÁ Jarmila: Znovu o povaze jagellonského umění 
v Čechách, in: Umění 29 (1981), s. 463–465. Na recenzi PGUČ zareagoval Jaroslav Pešina, jenž odmítl jejich 
tvrzení o původu Mistra litoměřického oltáře a umístění Litoměřického oltáře v kapli Všech Svatých na 
Pražském Hradě. PEŠINA Jaroslav: K recenzi o knize Pozdně gotické umění v Čechách, in: Umění 29 (1981), s. 
366–367. K názoru Pešiny se přidal článkem ve stejném časopise Josef Petráň. PETRÁŇ Josef: Fakta nebo 
dojmy? K recenzi o knize „Pozdně gotické umění v Čechách, in: Umění 29 (1981), s. 367–369.; KYZOUROVÁ 
Ivana: Básník a král, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Praha: KANT 2007, s. 42–43, 54–56, 59–60.  
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          3.7 POSMÍVÁNÍ KRISTU – VOTIVNÍ DESKA JANA 

Z WARTEMBERKA  

   Vyobrazení s motivem Posmívání Kristu je vytvořen kombinovanou technikou na desce 

z lipového dřeva. Obraz je malován z jedné strany. Rubová strana má parketáž. Posmívání 

Kristu má tyto rozměry: výška 121, 7 cm a šířka 78, 6 cm.  

   Deskový obraz, jenž se nám zachoval, je jen kopií původního zmizelého nebo neznámého 

originálu.132 Kopie je zřejmě namalována v 19. století.133  

   Předešlé umístění votivní desky Jana z Wartemberka bylo v chrámu sv. Víta v Praze, kde 

byl snad před rokem 1508.134 Datum 12. března 1508 je poznamenáno předčasnou smrtí Jana 

z Wartemberka. Obraz na kterém je Jan vyobrazen musel přirozeně vzniknout před tímto 

rokem. Eventuální namalování se mohlo uskutečnit mezi roky 1507 až 1508. Původní deska 

byla ještě doplněna rámem s elegií od Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic.135 První oprava 

obrazu proběhla roku 1615 z peněz Jiřího z Wartemberka.136 O čtyři roky později v chrámu 

sv. Víta proběhl kalvínský ikonoklasmus. Tímto náboženským řáděním padlo za oběť mnoho 

soch a deskových maleb. Votivní deska Jana z Wartemberka se kupodivu zachovala. Obraz 

v chrámu sv. Víta zaznamenáváme ještě roku 1833, kdy Anton Honsatko, popsal a s osobou 

Jana z Wartemberka ztotožnil.137 V popisu uvedl, že obraz se nacházel nad vchodem do 

sakristie. Obraz byl snad z důvodu interiérových úprav v chrámu sv. Víta okolo roku 1865 

odstraněn.138  

   Poté obraz byl zřejmě umístěn do neznámé pražské soukromé sbírky. V důsledku druhé 

světové války, byl roku 1940 prodán ze soukromé sbírky z Pražského Smíchova do 

uměleckého obchodu.139 Téhož roku byl obraz nabídnut Národní galerii, která ho odmítla. 

Obraz byl od roku 1943 v Mnichovské sbírce (Bayerische Staatsgemäldesammlungen). 140 Od 

roku 1948 se obraz nachází na území Čech141 a od roku 1950 obraz ve sbírkách Národní 

galerie v Praze.  

                                                 
132 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Praha: Národní galerie 1977.  
133 KYZOUROVÁ Ivana: Básník a král, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Praha: Kant 2007, s. 32.  
134 PEŠINA Jaroslav: Slohový vývoj Mistra litoměřického oltáře, in: Cesty umění, Sborník k poctě šedesátých 
narozenin Antonína Matějčka, Praha 1949, s. 138.  
135 PEŠINA Jaroslav: Česká malba pozdní gotiky a renesance, Praha: Orbis 1950, s. 120. 
136 Tamtéž s. 120.  
137 HONSATKO Anton: Die k. k. dann des Königreich´s Böhmen Haupt- und Metropolitan Kirche zu St. Veit, 
České Budějovice 1833, s. 157–158.  
138 PEŠINA Jaroslav: Slohový vývoj Mistra litoměřického oltáře, s. 139.  
139 Tamtéž s. 120.   
140 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Praha: Národní galerie 1977.  
141 Tamtéž  
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   Obraz Posmívání Kristu byl poprvé restaurován roku 1940 Bohuslavem Slánským.142 Obraz 

tedy byl ještě na území protektorátu Čechy a Morava. Po navrácení z Německa byl obraz 

znovu opraven restaurátorem Mojmírem Hamsíkem.143 Roku 1999 byl obraz opět podroben 

opravě od restaurátorky V. Frömlové.144  

   Jan z Wartemberka se narodil roku 1475. Byl synem pána Zikmunda z Wartemberka 

z Děčína. Jan z Wartemberka byl katolického vyznání stejně jako jeho otec. Okolo roku 1490 

nabyl s dobovou beneficiární praxí bez kněžského vysvěcení důstojenství probošta 

litoměřického.145 Ještě před touto funkcí byl ustanoven proboštem vyšehradské kapituly.146  

   Mezi roky 1498 a 1500 odešel do Itálie na universitu v Bologni.147 Rovněž roku 1498 byl 

zvolen proboštem svatovítské kapituly.148 Po navrácení do Království Českého se věnoval 

církevní kariéře až do své předčasné smrti roku 1508. Jan z Wartemberka dosáhl i na post 

zástupce arcibiskupského administrátora.149  

   Okolo obrazu Posmívání Kristus se vznáší několik nezodpovězených otázek. Jedna 

z prvních problematik je jestli nepoužil služby své hypotetické dílny. Další otázku, kterou 

nastínil Jaroslav Pešina, je, jestli malíř byl poslán donátorem do italských Benátek kvůli 

vytvoření nástěnného cyklu sv. Václava v kapli sv. Václava.150  

   Posmívání Kristu připsal k umělci Mistru litoměřického oltáře Jaroslav Pešina, který tuto 

desku dával do souvislostí s předchozí tvorbou. Badatel Posmívání Kristu srovnal 

s Litoměřickým oltářem a konstatoval těsnou příbuznost provedení. Další historici umění se 

shodují na totožném umělci a používají většinou Pešinovy závěry. Například můžeme uvést 

Josefa Krásu, který závěsný obraz srovnával s  cyklem sv. Václava v kapli sv. Václava.151  

Argumentoval především shodnou umělcovou manýrou. Můžeme uvést příklad fyziognomie, 

proporce postav či kompozice obrazu.  

   Motiv „Posmívání Krista“ je inspirován především evangeliem sv. Marka (Mk 15, 19)  

                                                 
142 KYZOUROVÁ Ivana: Básník a král, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Praha: Kant 2007, s. 32.  
143 Tamtéž s. 32.   
144 Tamtéž s. 32.  
145 PEŠINA Jaroslav: Slohový vývoj Mistra litoměřického oltáře, in: Cestami umění, Praha 1949, s. 138–139.  
146 Tamtéž s. 138.  
147 Tamtéž s. 138.  
148 KYZOUROVÁ Ivana: Básník a král, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Praha: Kant 2007, s. 32.  
149 Osobě Jana z Wartemberka se dovídáme z několika zdrojů. TRUHLÁŘ Josef: Humanismus a humanisté 
v Čechách za krále Vladislava II., Praha 1884, s. 108; JAHNEL Carl: Probst Johann von Wartemberg, 
Mitteilungen des Nordböhmischen Excursionclub XXIX. 1906, s. 305; TOMEK Václav Vladivoj: Dějepis města 
Prahy IX, Praha 1893, s. 81, 336. Kulturně–historické souvislosti můžeme vyhledat v literatuře. MACEK Josef: 
Jagellonský věk v Českých zemích (2), 1471–1526, Šlechta, Praha: Academia 1994, s. 25.  
150 PEŠINA Jaroslav: Paralipomena k dějinám malířství pozdní gotiky a renesance 1450–1550, in: Umění 15 
(1967), s. 345.  
151 KRÁSA Josef: Renesanční nástěnná výzdoba kaple svatováclavské v chrámu sv. Víta v Praze, in: Umění 6 
(1958), s. 55.  
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a sv. Janem (J 19, 3). Praví se v něm, že Ježíš Kristus byl bit třtinou a holemi. Ve výtvarném 

umění je několik typů. Mistr litoměřického oltáře v motivu „Posmívání Kristu“ znázornil 

Spasitele se zavázaným zrakem. Poprvé se tato interpretace objevuje okolo let 1350–1355 na 

nástěnné malbě Barna di Siena v San Gimignanu.152 Ačkoliv tímto faktem můžeme podávat 

lákavé konstrukce, které by se zajímavě zaobíraly cestami Mistra po renesanční Itálii, 

v dnešním bádaní musíme dbát pouze na doložitelná fakta.  

   Votivní obraz, kromě již výše zmíněného „Posmívání Kristu“ obsahuje donátora Jana 

z Wartemberka, sv. Jeronýma a sv. Tomáše. Kompozice votivního obrazu je zaměřena na 

mučeného Krista, který je namalován uprostřed. Motiv je zachycen v architektuře města. 

Věnovatel, sv. Jeroným a sv. Tomáš, společně s erbem a církevními insigniemi jsou 

vyobrazeni před schody vyvýšeného nádvoří. Na straně, kde se nachází erb, je kovové 

zábradlí. Mučitelé jsou namalováni před frontou domů s arkýřem. Za nimi malíř vyobrazil 

antikizující sloupy a hradby města.  

   Uprostřed sedící Ježíš je vyobrazen s rukama za zády, které jsou spoutané. Zakloněná hlava 

mučeného je oslepena bílou úzkou látkou. Nahé tělo, jenž má okolo pasu bílou dlouhou 

roušku, je esovitě prohnuto. Bílá látka je omotána okolo stehen. Jeden cíp je přehozen na 

stehno a dále spadá na dřevěnou židli. Další pramen látky je namalován mezi pravou a levou 

nohou.  

  Sedm mučitelů jsou namalováni kolem Krista. Klečící voják u zábradlí, který jednou rukou 

drží Krista nad kotníkem a druhou má ruku v pěst, je zobrazen v profilu s výrazným portrétem 

hlavy. Malíř jej zobrazil v brnění 16. století. Nad klečícím je stojící dráp, který je vyobrazen 

z profilu. Stojící mučitel má jednu nohu nakročenu a druhou nohu stojnou. Z rozkazu konající 

dráp se napřahuje k potrestání Spasitele. V obou rukou svírá třtinu. Téměř ve stejné úrovni  

a stejně stojícího jako předešlý spatřujeme vojáka, který je zobrazen ve zbroji ranného  

16. století, s gestem ruky dotýkající se Kristovy hlavy. Druhou rukou drží píšťalu u oslepené 

hlavy Krista. Na hlavě vojáka je pérem ozdobený širák. Přímo za Kristem je další voják, který 

je vyobrazen jen od pasu nahoru. Částečně jej zakrývá Ježíš a po obou stranách vojáci. Jeho 

tvář je deformována. Na hlavě má světlý turban. Nad hlavou svírá oběma rukama korunu. 

Nalevo od Krista je zobrazen mučitel v tmavém plášti s červenou pokrývkou na hlavě. 

Vyobrazený je esovitě prohnut s natočenou hlavou ke Kristu. Proporce postavy rovněž 

komplikuje pohyb rukou. Pravá ruka drží Krista za hlavu a levou rukou nabírá z nádoby, 

kterou drží jiný voják, nějaké špatnosti. Za vojákem v tmavém plášti je namalován jiný biřic, 

                                                 
152 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2002, s. 117.  
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který polévá Krista červenou tekutinou z nádoby. Lijící napřažená ruka obepíná záda muže 

v tmavém svrchníku. Před ním je namalován stojící voják, jenž v jedné ruce svírá důtky  

a druhou rukou drží nádobu. Jeho proporce ovlivňuje trestající ruka a pod tíhou nádoby 

klesající druhá končetina.  

   Scéna „Posmívání Kristu“ je vyobrazena na místě na něž vedou schody. Vyobrazený 

donátor Jan z Wartemberka, který je namalován z profilu, adoruje pohledem na Krista.153 

Malíř jej vyobrazil v bílém svrchním plášti, přes který má přehozené kožešinové almutium. 

Klečící postava vytváří bohatou drapérii splývající látky. Pod tmavým svrchním doplňkem se 

vytváří pohybem adorujících rukou, vertikální záhyby látky spadající až na podlahu. 

Trojúhelníkový cíp je bohatě prolamován. Další drapérii vytvářejí klečící nohy. Přehyby látek 

a dramatické vlnění vedou k dokonalému provedení drapérie. Na schodě před Janem 

z Wartemberka malíř namaloval jeho insignie hodnosti, které jsou položené. Infule a berla 

ukazují k mecenáši. Tmavé kovové zábradlí, jenž je perspektivně vyobrazeno, ohraničuje 

vyvýšené nádvoří. Pod zábradlím je vyobrazen rodový erb pánů z Wartemberka, které je zlato 

–černé. Pravá polovina terče štítu je zlatá a levá je černá. Nad středem erbu je vyobrazena 

helma s korunou. Z helmy nahoru je vyobrazeno orlí křídlo se zlatými lístky. Erb poté je ještě 

ozdoben volutovými rozvilinami. Na schodech vedoucí na nádvoří je namalováno světlé 

roucho, ze které byl vysvlečen Kristus. Světlé roucho na schodech vytváří dynamickou 

drapérii. Plášť splývá ze shora dolů po stupních schodů. Záhyby látky vytváří jedinečnou 

konstrukci.  

   Nad adorujícím mecenášem je namalován stojící sv. Jeroným, v červeném plášti s červeným 

kloboukem. Hlava sv. Jeronýma s pokrývkou je zobrazena se svatozáří. Pod rudým rouchem 

má sv. Jeroným bílé rukávy. Sv. Jeroným klade jednu ruku na rameno Jana z Wartembeka  

a druhou ukazuje k trpícímu Spasiteli. Tento učenec, který přeložil Bibli do latiny (vulgáta), 

byl patronem humanistů 15. a 16. století. Často jej umělci vyobrazovali s knihou, lebkou  

a lvem. Sv. Jeroným je jakýsi prostředník mezi donátorem  

a pašijní scénou. Gestem ruky ukazuje pozemské utrpení Krista. Sv. Jeronýma doprovází sv. 

Tomáš. Byl jedním z apoštolů jak je uvedeno v Písmu v evangeliích (Mt 10, 3; L 6, 15; J 20, 

19-29) a ve Skutcích apoštolů (1, 13). Sv. Tomáš byl poslán podle apokryfní literatury do 

Indie zjeveným Bohem.154 Jedná se o apokryfní Skutky Tomášovy a Zlatou legendu. Apoštol 

zemřel okolo roku 67 v Kalamině. Sv. Tomáš je malován s kopím. S kopím jej vyobrazil také 

                                                 
153 Postava Jana z Wartemberka se podobá podobizně básníka Sebastiana Branta (1498) na dřevorytu 
připisovanému od Albrechta Dürera. Toto vyobrazení je z Roudnické lobkovické knihovny v Nelahozevsi. 
KYZOUROVÁ Ivana: Básník a král, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Praha: Kant 2007, s. 32.  
154 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2002, s. 281 
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Mistr litoměřického oltáře. Apoštol je namalován stojící z profilu. Jednou rukou drží vysoký 

oštěp a druhou ukazuje k donátorovi. Pohledem a gestem ruky působí jako druhý přímluvce 

vzdělance.  
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3.8 SVATÝ ONDŘEJ  

   Obraz s výjevem sv. Ondřeje je zhotoven technikou tempery na dřevěné desce. Vyobrazení 

s výškou 66, 2 cm a šířkou 45, 2 cm je namalováno jednostranně. Jedná se zřejmě o fragment 

křídlového oltáře.  

   Původní umístění tohoto obrazu či torza oltáře není známo. Roku 1920 byl deskový obraz 

uložen jako deponát v Moravském muzeu v Brně.155 Dnes jej má v majetku Moravská galerie 

v Brně.   

      Obraz sv. Ondřeje, který připsal Jaroslav Pešina našemu Mistru, publikoval a dodal, že 

zřejmě výjev vznikl před Litoměřickým oltářem. Argumentuje zejména tím, že motiv obrazu 

nevykazuje tradiční rysy „Podunajského“ stylu.156 Dataci u tohoto vyobrazení kladl mezi roky 

1500 až 1510. Ladislav Kesner na výstavě Národní galerie v Praze z roku 1977–1978 jej 

zařadil mezi eventuální tvorbu Mistra litoměřického oltáře.157 Badatelé Jiří Kropáček  

a Štěpánka Chlumská se spíše přiklánějí, že sv. Ondřej vznikl pod rukama Mistra.158 Další 

historici umění se ve svých článcích nepřipsali tento obraz Mistru litoměřického oltáře.  

   Deskový obraz s námětem apoštola skýtá řadu nevyřčených otázek. Nejnáročnější zřejmě 

bude určit donátora, který si jej objednal u začínajícího Mistra litoměřického oltáře. Dále je 

problematický eventuální rozsah práce a v neposlední řadě v jakém městě Mistr obraz 

vytvořil.  

   Svatý Ondřej byl jedním z dvanácti apoštolů Ježíše Krista a bratr apoštola sv. Petra.  

Sv. Ondřej působil v jižním Rusku u Skytů a pak i na Balkáně, kde šířil ranné křesťanství. 

Svatý Ondřej, který kázal v řeckém městě Patrasu, byl zdejším pohanem Egeasem z jeho 

popudu zatčen, mučen a ukřižován na kříž ve tvaru písmene X. Tento kříž známe jako 

ondřejský kříž. O sv. Ondřejovi se dovídáme buď z evangelia sv. Jana (J 1, 40-41) anebo 

z apokryfní (Skutky Ondřejovy) a legendické literatury (Zlatá legenda).159 

   Vyobrazený sv. Ondřej, který má hlavu natočenou do leva, drží za svými zády kříž ve tvaru 

písmene X. Tento atribut přidržuje jednou rukou. Hlava sv. Ondřeje je mírně předkloněna. 

Ostře řezané rysy v inkarnátu hlavy podtrhují kaligraficky vykreslené dlouhé světlé kadeře  

a plnovous. Vlasy sahají až po ramena. Světec je vyobrazen v neúplné postavě. Sv. Ondřej je 

vyobrazen ve svrchním červeném plášti, který má přehozen přes ramena. Červený svrchník 

                                                 
155 FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Čechy a střední Evropa 1200–1550, Praha: Národní galerie 2006, s. 115.  
156 PEŠINA Jaroslav: Neznámá práce z dílny Litoměřického mistra v moravských sbírkách, in: Sborník příspěvků 
filosofické fakulty brněnské univerzity, řada uměnovědná, X, 1961, s. 229.  
157 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Praha: Národní galerie 1977.  
158 KROPÁČEK Jiří: K výstavě „Mistr litoměřického oltáře“ v Národní galerii v Praze, in: Umění 28 (1980), s. 
89.; FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Čechy a střední Evropa 1200–1550, Praha: Národní galerie 2006, s. 115.  
159 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2002, s. 185.  
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významně přerušuje levá spuštěná ruka. Tímto pohybem se odkrývá svrchník. Pod 

svrchníkem má spodní zelený šat, který je přepásán opaskem. Zelený oděv je opatřen dvěma 

knoflíky. Od tohoto sepnutí směřuje k opasku vertikální záhyb. Červený plášť vytváří od 

ramen vertikální záhyby látky. Gestem ruky se však vytvářejí mísovité záhyby, přeložení 

látky a založení. Sv. Ondřej mezi pravou rukou a vlastním tělem drží kříž. Pod zeleným 

rukávem pravé ruky, který reálně reaguje na vertikální pohyb, je rubní strana červeného 

pláště. Drapérie látek je ještě pod vlivem díla Křivoklátské archy. Za postavou světce umělec 

vyobrazil krajinu s nízkým horizontem. Jedná se o realisticky namalovanou krajinu se stromy 

a polnostmi. Samotná obloha či pozadí je malířem pozlaceno.  

   Jestliže srovnáme obraz sv. Ondřeje s originální podobiznou Albrechta z Kolovrat, zjistíme, 

že prvně jmenovaný výjev má anatomicky skutečnou proporci hlavy, kdežto Albrecht má 

trochu posunuté oči a ucho. Proč malíř portrétu Albrechta z Kolovrat maloval tak 

asymetricky? Můžeme odpovědět, že sv. Ondřeje buď zřejmě malíř namaloval později (po 

roce 1506) nebo Albrechta z Kolovrat namaloval jiný malíř. Tato hypotéza, ale znamená 

přehodnotit vztah k dalším deskovým obrazům a zejména však k nástěnném cyklu  

sv. Václava v kapli sv. Václava v chrámu sv. Víta.  
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3.9 TRIPTYCH NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  

   Oltář Nejsvětější trojice je jediný úplný oltář od Mistra litoměřického oltáře. Jedná se  

o trojdílný oltář, který je technikou tempery namalován na dřevěné desce. Prostřední obraz 

s výškou 120 cm a šířkou 67 cm má motiv Svaté Trojice s donátorem. Levé pohyblivé křídlo 

oltáře, jenž je malováno po obou stranách, nese z vnitřní strany námět Panny Marie „Klasové“ 

a z vnější motiv sv. Václava. Levé křídlo má výšku 130 cm a šířku 38 cm. Pravé pohyblivé 

křídlo oltáře má z vnitřní strany svatou Barboru a z vnější strany sv. Zikmunda. Pravé křídlo 

má výšku 130 cm a šířku 39 cm.  

   Provenience tohoto oltáře je jako u předešlých svatostánků neznámá. Dříve tento oltář měl 

v soukromé sbírce Schäffner. Státní sbírka starého umění v Praze obraz však koupila od  

J. Kretschmera roku 1937.160  Po nabytí do sbírek byl oltář zrestaurován v Praze roku 1938  

A. Bělohoubkem.161 Ve stálé expozici starého umění v Národní galerii v Praze je triptych 

vystaven dodnes.  

   Triptych Nejsvětější trojice byl vystaven na výstavě „Madona“ roku 1935, která se týkala 

Českého církevního malířství a sochařství mezi roky 1350 až 1550. Poprvé triptych 

publikoval Vincenc Kramář, který ale uvedl jen stručné pojmenování – český malíř.162  Oltář 

Nejsvětější trojice s naším umělcem ztotožnil až Jaroslav Pešina.163 Badatel triptych srovnal 

v typice světic z křídel se Saským vlivem merseburgské skupiny a stvoření předpokládal 

po roce 1520. V dalších publikacích na toto téma Pešina upravoval dataci k roku 1510.164 Poté 

se triptychem Nejsvětější trojice zabýval Jan Royt, který se pokusil otázku provenience určit 

na základě ikonografických motivů.165  

   Triptych se sv. Trojicí obnáší několik zásadních otázek. Zejména se jedná o problematiku 

objednání. Donátorem je pravděpodobně adorující anonymní muž. Musíme zvážit také kde se 

zřejmě malíř inspiroval. Nesmíme opomenout také do jakého kostela, byl tento oltář umístěn.  

 

 

 

                                                 
160 PEŠINA Jaroslav: Česká malba pozdní gotiky a renesance, Praha: Orbis 1950, s. 121.  
161 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Litoměřice 1989, (nestr.).  
162 KRAMÁŘ Vincenc: Stručný průvodce státní sbírkou starého umění, Praha 1938  
163 PEŠINA Jaroslav: Nová práce z okruhu Litoměřického mistra, in: Umění 23 (1940-1941), s. 419–420.; 
PEŠINA Jaroslav: Slohový vývoj Mistra litoměřického oltáře, in: Cesty umění, Sborník prací k poctě šedesátých 
narozenin Antonína Matějčka, Praha 1949, s. 144.   
164 PEŠINA Jaroslav: Desková malba, in: PGUČ (1471–1526), Praha: Odeon 21985, s. 367. Rovněž také 
můžeme citovat. PEŠINA Jaroslav: Desková malba, in: DČVU (1/2), Praha: Academia 1984, s. 594.  
165 ROYT Jan: Několik ikonografických poznámek k oltáři se sv. Trojicí Mistra litoměřického oltáře, in: Na 
předělu věků, Z dějin umění IV. Acta universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 34/1992, Praha 1994, s. 
213 – 218.  
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� Nejsvětější trojice – střed oltáře 

   Střed oltáře s námětem Nejsvětější trojice má rozměry (výška  120 cm, šířka 67 cm ). 

Samotná deska je pomalována z jedné strany.  

   Motiv „Nejsvětější trojice“ se inspiroval především evangeliem sv. Matouše (Mt 28, 19), 

kde praví o třech osobách Trojice („ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého“). Také ovšem 

v evangeliu podle  sv. Jana (J 1, 1-18) je zmíněna, když božský Logos se stal v Ježíši tělem. 

Sv. Jan to definoval také v dalších verších svého evangelia (J 14, 9 a J 10, 30). Tomuto tématu 

se věnovali už v době antiky například Justinus Martyr, Órigenés a Tertullianus.166  

Významným kodifikátorem byl sv. Augustin, který zformoval v De trinitate problematiku 

trojičního dogmatu.167 Ve výtvarném umění existuje několik druhů kompozičních ztvárnění. 

V případě oltáře se sv. Trojicí od Mistra litoměřického oltáře se jedná o typ Trůnu milosti  

(Thronus gratiae, Gnadenstuhl). Tento termín poprvé použil při překladu „listu Židům“ (9, 5) 

Martin Luther.168 Schéma obrazu, v kterém je zobrazen Ukřižovaný Ježíš Kristus, za kterým 

je Bůh Otec a nad ním symbol Ducha svátého holubice, má pozdně gotickou kompozici 

umocněnou ještě papežskou tiárou na hlavě Boha Otce. Výjev od Mistra litoměřického oltáře, 

který obsahuje již zmíněného adorujícího donátora, je vmalován do zářícího světla obklopené 

nebesy.  

   Ukřižovaný Ježíš Kristus jehož nahé tělo, které má jen bederní roušku sepnutou 

jednoduchým uzlem, je připevněno třemi hřeby na dřevěný kříž. Malíř namaloval Ježíše se 

znalostí proporcí lidského těla. Na levém boku má Kristus jizvu od bodnutí sv. Longina. 

Rozepjaté ruce jsou vyobrazeny napjaté. Umírající tělo Ježíše ještě potvrzuje pokleslá hlava 

s trnovou korunou a svatozáří. Hlava se sklání na levé rameno. Výraz tváře trpícího Krista, 

který má zavřena oční víčka. Plnovous a tmavší kadeře jsou kaligraficky vykresleny.  

   Hnědý dřevěný kříž obsahuje nápis INRI, který je umístěn nad Kristem. Kříž zachycuje 

v horních rozích břevna vznášející sedící Bůh Otec. Kříž je ukotven jako by byl na zemi, ale 

Mistr jej umístil na nebesa. Umělcem interpretovaný Bůh má nakloněnou hlavu do leva  

a pohledem se dívá na trpícího Syna. Bůh Otec má na hlavě papežskou tiáru se svatozáří. 

Papežský atribut je dobře ztvárněn v plastice Trůnu milosti v rakouském Sonntagbergu z roku 

1504.169 Rovněž tento motiv můžeme zhlédnout v miniatuře Litoměřického graduálu z roku 

                                                 
166 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2002, s. 170–177.  
167 Tamtéž s. 171.  
168 Tamtéž s. 173.  
169 ROYT Jan: Několik ikonografických poznámek k oltáři se sv. Trojicí Mistra litoměřického oltáře, in: Acta 
universitatis Carolinae, Praha 1994, s. 215. Rovněž také můžeme uvést. FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: 
Čechy a střední Evropa 1200–1550, Praha: Národní galerie 2006, s. 115 – 116.  
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1517, kde Bůh Otec přijímá Mistra Jana Husa do nebe.170 Tento motiv je také nad hlavním 

dveřním  tympanonem portálu kostela sv. Václava v Olomouci.  

   Tvář Boha Otce doplňuje dlouhý světlý plnovous sahající téměř k nápisu na kříži. Dlouhé 

světlé kadeře spadají po ramena. Bůh Otec je malířem namalován ve svrchním červeném 

dlouhém plášti se zlatým olemováním. Červený plášť, který má Bůh přehozený přes ramena, 

ještě je sepnut pod krkem pásem látky. Tuto zlatě olemovanou  pásku částečně skrývá 

plnovous. Rudý svrchník se gestem rukou rozevírá. Lokty rukou se přičiňují o širokém 

rozevření zejména rubu pláště. Tímto pohybem vzniká založení pláště a pak vertikální záhyby 

směřující odshora dolů. Cípy svrchníku spadají dolů. Pod červeným oděvem má Bůh bílý 

spodní oděv, přepásán páskem. Bílý spodní šat částečně zakrývá kříž. Sedící postava je 

nejvíce vidět právě na tomto oděvu. Nohy nad kolena jsou vyobrazeny v perspektivní zkratce. 

Tato zkratka vytváří svěšené mísovité záhyby. Obě kolena vytvářejí zlom v záhybech, které 

vytvářejí vertikální záhyby. Bílý spodní dlouhý šat odhaluje jen prsty obou nohou. Látka 

obepíná proporce nohou. Doleva a doprava směřují dva cípy. 

   Nad hlavou Boha Otce je ve formě holubice namalován Duch svatý. Bílá holubice má 

rozepjatá křídla a hlavu ozdobenu svatozáří.  

   Vlevo dole je umělcem namalován již několikráte zmiňovaný anonymní donátor. Adorující 

muž, jenž má tmavý oděv, je v tváři detailně vymalován.171 Tento donátor je vyobrazen 

v profilu.  

    

� Panna Marie Klasová 

   Výjev „Panny Marie Klasové“, který nalézáme na levém pohyblivém křídle, je namalován 

z vnitřní strany. Dřevěná deska je o 10 cm vyšší než střed oltáře. Šíře desky je 38 cm. Z vnější 

strany je motiv českého patrona sv. Václava.  

   Námět Panny Marie Klasové vznikl z popudu rodu Visconti, kteří vládli v severoitalském 

městském státě Miláně. Zapříčinila to skutečnost, že Kateřina manželka panovníka Giana 

Galeazza Viscontiho, porodila dítě. Kvůli této okolnosti okolo roku 1396 založila 

kartuziánský klášter Santa Maria della Grazie.172 Na lavabu v klášterním chrámu je Kateřina 

                                                 
170 ROYT Jan: Několik ikonografických poznámek k oltáři se sv. Trojicí, s. 215.  
171 Nabízí se srovnání hlavy donátora s tváří Albrechta z Kolovrat. Zejména můžeme srovnat fyziognomii. 
Shodují se v několika rysech. Například se jedná o vysoké čelo, nos a bradu.  
172 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2002, s. 208; ROYT Jan: Zahrada Mariánská, 
mariánská úcta ve výtvarném umění od středověku do 20. století, Sušice: Muzeum Šumavy 2000, s. 25–26.  
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zobrazena v šatech, které jsou posety klasy.173 Tento prototyp se postupně rozšířil do dalších 

zemích a to především do střední Evropy.  

   Obraz s motivem „Panna Maria Klasová“ od Mistra litoměřického oltáře se mohl inspirovat  

předcházejícími uměleckými díly z Čech. Starší typ Panny Marie Klasové zaznamenáváme 

jen ve dvou případech. Jedná se o milostný obraz dominikánů v Českých Budějovicích (vznik 

je podložen legendou, která jej klade do počátku 15. století).174 Dalším obrazem je Panna 

Marie Klasová z Boru u Tachova (okolo roku 1475).175  

   Námět „Panny Marie Klasové“ je Mistrem litoměřického oltáře ztvárněn celou postavou 

světice, která stojí na hnědé půdě. Panna Marie je oděna do tmavě modrého kostýmu, který je 

prošit zlatými klasy. Zlaté prošití lemuje modrý oděv, který je opásán. Panna Marie má 

skloněnu hlavu doprava a pohledem dolů směřuje k výjevu sv. Trojice. Mariina hlava  

a především její tvář má shodnou fyziognomii jako u předešlých děl Mistra. Proporce 

inkarnátu hlavy doplňují světle hnědé kadeře, které spadají až ke stehnům. Malíř nad hlavu 

Marie vymaloval svatozář. Panna Marie má sepjaté ruce k adoraci. Dlouhý modrý šat spadá 

až k podlaze. Umělec šat zachytil v mírném kontrapostu levé nohy. Od tohoto pohybu se dále 

odvíjí řasení roucha. Kostým na podlaze se odkrývá, kvůli stojícím nohou.  

   Pozadí za Pannou Marií je ztvárněno červenou plentou sahající od kolen k ramenům. 

Červená plenta je prošita ozdobným ornamentem, která symbolizuje chrámovou oponu.176 

Nad ramena umělec znázornil nebe, které směrem výše tmavne do modra.  

 

� Svatý Václav 

   Námět Českého zemského patrona „Svatého Václava“ je vyobrazen z vnější strany levého 

pohyblivého křídla oltáře. Z vnitřní strany je namalována Panna Marie Klasová.  

   Svatý Václav (okolo r. 903 až 907 se narodil a kolem r. 929 až 935 zemřel) byl český kníže 

z mocného rodu Přemyslovců, který byl synem knížete Vratislava I. a Drahomíry. Vzdělání 

mladého následníka trůnu měla ovšem na starosti jeho babička Ludmila. Svatý Václav 

propagoval v ještě pohanských Čechách křesťanství. Jeho mladší bratr Boleslav mu však 

zazlíval spojení s císařem Jindřichem I. Ptáčníkem. Když sv. Václav přijel do Boleslavi 

k vysvěcení kostela, tak jej bratr nechal zavraždit. Tři roky po mučednické smrti knížete byly 

jeho ostatky přeneseny do rotundy sv. Víta na pražském knížecím dvorci.  
   Svatý Václav a jeho kult v průběhu dějin utvářel českou státnost a křesťanskou morálku. 
                                                 
173 Tamtéž 2002, s. 208.  
174 ROYT Jan: Několik ikonografických poznámek k oltáři se sv. Trojicí, s. 215 
175 Tamtéž s. 215.  
176 Tamtéž s. 218.  
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Nejvíce se o kult zasloužil císař Karel IV, který napsal dílo (Nová historie o sv. Václavu, 

mučedníku a českém vévodovi). Dále Karel IV svěřil symbol české státnosti – 

svatováclavskou korunu.177  

   Interpretace motivu postavy českého patrona „Svatého Václava“ od malíře Mistra 

litoměřického oltáře, je na rozdíl od předešlých ztvárněních podivuhodná. Svatý Václav, 

jehož postava je mírně doprava natočena, má tvář namalovánu z profilu. Hlava patrona je 

zakloněna a pohledem míří nahoru. Inkarnát obličeje zdobí vous bez kníru. Fyziognomie tváří 

je obdobná s předchozími díly Mistra. Malíř hlavu ozdobil červenou knížecí pokrývkou 

lemovanou zlatě a svatozáří. Umělec vyobrazil sv. Václava ve zbroji pozdního středověku, 

která je doplněna světlou tunikou. Pravá ruka je položena na dlouhý meč, který zemský patron 

má zavěšen pod pasem. Levou rukou pevně drží vysoké kopí, na kterém je připevněn bílý 

prapor s císařskou orlicí. Dlouhý světlý prapor vytváří poté přehnutí a spadá za zády  

sv. Václava. Látka praporu dále spadá pod levou rukou, která drží kopí. Cíp praporu je téměř 

až ke kolenou. Světlá tunika splývá až nad kolena. Pravá noha, která je stojná, je také 

opatřena brněním. Levá noha je mírně zakročena. Stojící sv. Václav spočívá na světlé 

podlaze, kde malíř vyobrazil trojúhelníkový stín. Pozadí za sv. Václavem malíř opatřil 

architektonickou stěnou, která sahá od ramen až pod kolena. Stěna je namalována 

s podezdívkou a s římsou. Nad zdí je vybarvena obloha, která je od spodní bílé až k vrchní 

tmavě modré.   

 

� Svatá Barbora 

   Téma „Svaté Barbory“, jenž shledáváme na pravém pohyblivém křídle, je namalováno na 

vnitřní straně. Deska má téměř shodné rozměry jako u předešlé „Panny Marie Klasové“. 

Odlišuje se jedním centimetrem v šířce. Z vnější strany desky je zobrazen další zemský patron 

burgundský král sv. Zikmund.  

   Svatá Barbora, která přidržuje kalich, symbolizuje patronku dobré smrti. Její atribut kalich 

značí, že člověk nemá skonat bez zaopatření Nejsvětější svátosti.178 Svatá Barbora kromě 

kalichu může držet věž v které je vyobrazen kalich s hostií, pak meč a nebo paví pero. Svatá 

                                                 
177 Literatura věnující se tématu života a mučednictví sv. Václava je přebohatá. PEKAŘ Josef: Die Wenzels und 
Ludmila Legenden und die Echtheit Christians, Praha 1906; CHALOUPECKÝ Václav: Prameny X. století 
legendy Kristiánovy o sv. Václavu a sv. Ludmile, in: Svatováclavský sborník II/ 2, Praha 1939; LUDVÍKOVSKÝ 
Jaroslav: Kristiánova legenda, Praha 1978; KADLEC Jaroslav: Přehled českých církevních dějin, Praha: Zvon 
1991. Z ikonografické literatury můžeme uvést. RULÍŠEK Hynek: Postavy, Atributy, Symboly, Slovník 
křesťanské ikonografie, Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie 2005, (nestr.).  
178 ROYT Jan: Několik ikonografických poznámek k oltáři se sv. Trojicí, s. 218.  



 77 

Barbora, která žila ve 4. století, se stala křesťankou.179 Její otec Dioskuros s konverzí dcery 

nesouhlasil a sám ji potrestal popravou mečem.180   

   Mistr litoměřického oltáře sv. Barboru zobrazil na hnědé podlaze. Svatá Barbora je ošacena 

do svrchních zelených šatů, které v dolních partiích mají tmavší barvu. Spodní červeno – 

hnědý oděv zhlédneme jen na rukávech a ve výstřihu. Zelený kostým je sepnut opaskem. 

Svatá Barbora má natočenu postavu do leva směrem ke sv. Trojici. Rovněž hlava a pohled 

směřuje ke středu oltáře. Proporce tváře malíř ztvárnil téměř z profilu. Inkarnát hlavy je 

dokreslen dlouhými hnědými kadeřemi, které jsou volně rozpuštěny až po stehna. Na hlavě 

umělec namaloval korunu, nad níž ještě spatřujeme svatozář.  

   Gesto rukou, které drží atribut, jsou ve stejné výšce jako u Panny Marie Klasové. Levou 

rukou přidržuje kalich ze zdola. Levá ruka je vyobrazena v perspektivní zkratce. Pravá ruka se 

třemi prsty dotýká okraje nádoby.  

   Hnědá podlaha dosahuje až téměř ke kolenům. Od kolena k ramenům umělec výjevu 

vyobrazil shodnou červenou látku prošívanou ornamenty. Od stejné výše je vyobrazeno 

samotné pozadí, které má povahu nebe. Jako u motivu Panny Marie Klasové je vystínováno 

od bílé k tmavě modré.  

 

� Svatý Zikmund  

   Motiv „Svatého Zikmunda“ je vyobrazen na vnější straně pravého pohyblivého křídla 

oltáře. Z vnitřní strany je namalována Svatá Barbora.  

   Svatý Zikmund byl Burgundským králem, který od ariánství konvertoval ke katolictví. 

Svatý Zikmund zřejmě pocházel od města Lugdunum (dnešní Lyon).181 Okolo roku 500 se 

oženil s Amalbergou, dcerou ostrogótského krále Theodoricha.182 Sv. Zikmund v Burgundsku 

prosazoval křesťanství. Jeho manželka porodila syna, kterého později král nechal zabít, 

poněvadž uvěřil pomluvě, že syn usiluje o jeho život. Když vyšlo najevo, že se jednalo o omyl 

král Zikmund uznal svou chybu a prosil Boha za odpuštění. Rodinná tragédie vyvrcholila, 

když Zikmund s rodinou byl zajat a zavražděn  Franky roku 524 v městě Orleans.183 Zemřel 

mučednickou smrtí, když byl sťat a vhozen i s rodinou do studny.  

                                                 
179 PFLEIDERER Rudolf: Atributy světců, Praha: Unicornis 1998, s. 37, 58, 95.; SACHS 
Hannelore/BADSTÜBNER Ernst/NEUMANN Helga: Christlische ikonographie in Stichworten, Leipzig: 
Koehler/Amelang 1980, s. 51–52.   
180 Tamtéž s. 51–52.  
181 RULÍŠEK Hynek: Postavy, Atributy, Symboly, Slovník křesťanské ikonografie, Hluboká nad Vltavou: Alšova 
Jihočeská galerie 2005, (nestr.).  
182 Tamtéž  
183 Tamtéž  
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   Svatý Zikmund se stal zemským patronem, poté co Karel IV odnesl část jeho ostatků roku 

1354 do Prahy. Další ostatky získal roku 1365, kdy císař navštívil klášter sv. Mořice. 

V klášteře mu darovali ostatky těla a část lebky sv. Zikmunda, které byly uloženy do kaple  

sv. Víta v Praze. Roku 1366 byla projevena úcta a byl zařazen mezi zemské patrony Českého 

království.  

   Náš Mistr svatého Zikmunda vyobrazil s královskými atributy. Hlava patrona je ozdobena 

královskou korunou nad kterou je svatozář. Obličejové část hlavy je zarostlá dlouhými vlasy  

a hustým plnovousem. Obličej umělec namaloval z en face. Sv. Zikmund je oděn do dlouhého 

červeného pláště s dlouhými širokými rukávy. Plášť je olemován dlouhými klopami, které 

pokračují až na ramena. Levá ruka drží královské jablko s křížem. Pohyb ruky je pokrčený  

a gestem ukazuje svůj atribut. Rukáv pláště je pohybem skasán. Dlouhý rukáv, jehož cíp sahá 

až k zakrytým kolenům, vytváří téměř hrotité záhyby látky. Pravá ruka přidržuje dlouhé 

kovové žezlo. Tato ruka je volně pokrčena. Dlouhý rukáv pláště respektive pohyb ruky 

vytváří perspektivní zkratku. Tím se vytváří poměrně složitá drapérie látky, která se 

prolamuje až k záprstním článkům ruky. Pod rukou, dlouhý rukáv spadající až pod kolena, 

vytváří přeložení látky a rubní stranu oděvu. Svrchník sahá až téměř ke kotníkům. Dolní 

končetiny jsou obuty. Svatý Zikmund jako sv. Václav stojí na světlé podlaze, kde můžeme 

rozpoznat trojúhelníkový stín. Pozadí je shodné jako s obrazem sv. Václava. Obloha je 

vystínována od bílé k tmavě modré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

3.10 OLTÁŘNÍ KŘÍDLA TÝNSKÁ  

   Oltářní křídla Týnská jsou dnes jen fragmentem oltáře. Střed triptychu se nezachoval. 

Existují pouze dvě oboustranně malovaná pohyblivá křídla. Levé pohyblivé křídlo oltáře 

obsahuje námět Svaté Kateřiny na jedné straně a Svatého Petra a Svatého Ondřeje na straně 

druhé. Toto pohyblivé křídlo, které má rozměry včetně rámu (výška 266 cm a šířka 87 cm)  

a bez něj (výška 256 cm a šířka 76cm), je zhotoveno kombinovanou technikou na lipové 

desce. Pravé pohyblivé křídlo oltáře vyobrazuje motiv Svaté Barbory na jedné straně a na 

druhé straně Svatého Pavla a Svatého Jakuba většího. Pravé křídlo má jiné rozměry než levé. 

Samotná deska měří (výška 267 cm a šířka 87 cm). Oproti tomu malovaná plocha činí (výška 

255 cm a šířka 75 cm).  

   Oltářní křídla Týnská jak napovídá název zřejmě s nezachovaným středním výjevem byly 

umístěny ve farním kostele Panny Marie před Týnem v Praze. Obě křídla od roku 1883 byly 

v majetku Muzea města Prahy.184 Tady byla až do roku 1886 kdy se zapůjčila Obrazárně 

Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze.185 Od roku 1920 oboustranně malovaná 

křídla jsou dlouhodobě zapůjčena ve sbírkách starého umění Národní galerie v Praze.186  

   Poprvé oltářní křídla Týnská publikoval Bernhardt Grueber, kde ještě nepoužil naše 

pomocné pojmenování.187 Vincenc Kramář také tvůrce nepojmenoval, ale rozpoznal 

podobnost s oltářem Nejsvatější trojice.188 Byl to opět Jaroslav Pešina, který určil autorství.189 

Stylovou analýzou dospěl k závěru, že se jedná o práci Mistra litoměřického oltáře. Pešina 

také napsal, že křídla Týnská byly pod vlivem Saska. Připsání oltářních křídel Týnských 

k tvorbě Mistra litoměřického oltáře souhlasili či souhlasí Ladislav Kesner, Jiří Kropáček, 

Albert Kutal a Jan Royt.190 Jiří Fajt a Štěpánka Chlumská proti tomu oponují, že křídla 

Týnská nejsou prací Mistra litoměřického oltáře.191 Argumentují, že vnější strany oltáře jsou 

kompozičně shodné s grafikou od Lucase Cranacha st. a stylově s naším Mistrem nejdou 

spojit.  

                                                 
184 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Praha: Národní galerie 1977.  
185 PEŠINA Jaroslav: Česká malba pozdní gotiky a renesance, Praha: Orbis 1950, s. 120.; KESNER Ladislav: 
Mistr litoměřického oltáře, Litoměřice 1989, (nestr.).  
186 FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Čechy a střední Evropa 1200–1550, Praha: Národní galerie 2006,  
s. 150.  
187 GRUEBER Bernhardt: Die Kunst des Mittelalters in Böhmen I., Wien 1871, s. 163.  
188 KRAMÁŘ Vincenc: Stručný průvodce státní sbírkou starého umění, Praha 1938 
189 PEŠINA Jaroslav: Slohový vývoj Mistra litoměřického oltáře, in: Cestami umění. Sborník prací k poctě 
šedesátých narozenin Antonína Matějčka, Praha 1949, s. 143.  
190 KESNER Ladislav: Staré české umění, Malířství, Praha: Národní galerie 1985, s. 64.; KROPÁČEK Jiří: 
Praha středověká, Mezi pozdní gotikou a renesancí, Praha 1983, s. 635.; KUTAL Albert: České gotické umění, 
Praha: Obelisk 1972, s. 195–196.; ROYT Jan: Středověké malířství v Čechách, Praha: Karolinum 2002, s. 117.    
191 FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Čechy a střední Evropa 1200–1550, Praha: Národní galerie 2006,  
s. 115.  
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   Oltářní křídla Týnská ukrývají před námi několik otázek na které nemáme prokázané 

odpovědi. Zásadní problematikou je určení správné datace. Od 40. let minulého století se 

badatelé domnívali, že vznik obrovského oltáře mohl být mezi roky 1510 až 1520. Dnešní 

bádání se klaní spíše k roku 1510. Z hlediska stylové analýzy a se srovnáním s jinými 

uměleckými díly připisované Mitru litoměřického oltáře křídla Týnská můžeme datovat mezi 

roky 1505–1510 .  

   Dalším neznámým faktem jaký motiv měl nezachovaný střed oltáře. Nevíme ani, jestli se 

jednalo o malbu nebo řezbu. Můžeme si jen představovat jaký námět měl oltářní střed. 

Hypoteticky to snad mohla být Madona, Pieta nebo Ukřižování. Můžeme to zdůvodnit 

tvorbou, která mohla ovlivnit Mistra litoměřického. Například můžeme uvést oltář z Duban 

vytvořený okolo roku 1460. Oltář z Duban na křídlech z vnitřní strany obsahuje postavy  

sv. Kateřiny a sv. Barbory. Uprostřed oltáře je motiv Assumpty v květnici (rekonstrukce 

oltáře Tab. 3).  

   Prostřední výjev oltářních křídel Týnských měl snad rozměry (výška 266 cm a šířka 174 

cm). Obrovské proporce oltáře musely být v odpovídajícím prostoru kostela. V souvislosti 

s tímto faktem můžeme konstatovat, že původní umístění bylo pravděpodobně v kostele 

Panny Marie před Týnem v Praze.  

   Důležitá je rovněž otázka jestli Mistr litoměřického oltáře vytvořil „Oltářní křídla Týnská“ 

bez dílenského pomocníka. Jaroslav Pešina se domníval, že ruce pomocníka byly ušetřeny. 

Argumentuje především monumentálním rozvrhem drapérie.192 Jelikož neznáme úplný oltář 

tato problematika je stále otevřena k nejrůznějším hypotézám.  

    

� Svatá Kateřina  

   Obraz s výjevem Svaté Kateřiny je levým pohyblivým křídlem oltáře. Z druhé strany jsou 

namalováni apoštolé sv. Petr a sv. Ondřej. Rozměry čisté plochy malby jsou: výška 256 cm  

a šířka 76 cm.  

   Svatá Kateřina byla podle Zlaté legendy, vzdělanou Egyptskou princeznou, která 

přestoupila na křesťanskou víru. Ovlivnil ji místní křesťanský poustevník. Když se stal 

císařem v Římské říší Maxentius, začalo velké pronásledování křesťanů. Kateřina se za ně 

postavila a na 50 pohanských filozofů přesvědčila o své pravdě. Maxentius chtěl aby setrvala 

na jeho dvoře. Kateřina nabídku odmítla. Císař ji ještě třikrát přemlouval a poté se rozhodl ji 

mučit. Poprvé byla zapletena do dřevěného kola, ale na zásah z nebes byl zasažen bleskem. 

                                                 
192 PEŠINA Jaroslav: Paralipomena k dějinám českého malířství pozdní gotiky a renesance 1450–1550, in: 
Umění 15 (1967), s. 354.  
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Po nepovedené popravě ji znovu mučil a nechal ji setnout hlavu. Andělé mrtvou světici 

odnesli na horu Sinaj.193  

   Svatá Kateřina Alexandrijská je buď zobrazována s atributy knihy a meče, symbolizující 

vzdělanost se symbolem učení za něž meč bojuje, nebo s kolem na němž byla poprvé 

neúspěšně mučena. Svatou Kateřinu můžeme rozpoznat i s dalšími atributy jako jsou postavy 

čtrnácti pomocníků, anděla, muže nebo Krista a nebo ještě blesk a prsten.  

   Mistr litoměřického oltáře u figury sv. Kateřiny použil atribut knihy a meče. Stojící 

Kateřina je vyobrazena s tříčtvrtečním natočením hlavy doprava. Hlavu zdobí koruna  

a splývající dlouhé světle hnědé kadeře. Výraz tváře ovlivňuje pohled rovněž doprava. 

Inkarnát obličeje je růžově oranžový. Kateřina je ošacena v tmavě zelené haleně se zlatým 

olemováním s žlutými rukávy. Svrchní červené roucho skrývá tmavou sukni. Kateřinin 

kostým je ovlivněn dobou kdy obraz vznikl. Červené roucho, jenž má přehozeno přes jedno 

rameno, odkrývá ruku s dlouhým mečem. Zápěstí ruky a prsty jsou realisticky zobrazeny. 

Pravou rukou tiskne k sobě knihu. Drapérie svrchního červeného pláště je dominantní od pasu 

dolů, kde se vytvářejí vertikální záhyby, mísovité a motiv vystrčeného kolena. Červený oděv 

spadá na levé straně až na zem, kdežto na druhé diagonálně stoupá vzhůru. Za mečem  malíř 

zobrazil nárty nohou. Stojící Kateřina spočívá na podlaze, kde umělec zobrazil její vržený 

stín. Slabý stín má i meč.  

   Svatá Kateřina je v pozadí od kolenou až téměř po ramena vyobrazena před architekturou 

stěny. Pozadí nad ramena výše je opatřeno naturálním rytým ornamentem, který je pozlacený. 

 

� Svatá Barbora  

   Vyobrazení s motivem Svaté Barbory je pravým pohyblivým křídlem oltáře. Vnější strana 

obsahuje postavy apoštolů sv. Pavla a sv. Jakuba Většího. Rozměry čisté plochy vyobrazení 

jsou: výška 255 cm a šířka 75 cm.  

   Svatá Barbora byla podle Zlaté legendy dcera pohanského obchodníka Dioskura. Žila 

v období vlády císaře G. V. Maximina v městě Nikomedii v Bithynii. Když otec zjistil, že se 

jeho dcera zajímá o křesťanskou víru, nechal ji zavřít do věže. Ve vězení konvertovala ke 

křesťanství. Poté co se to zanedlouho její otec Dioskuros dozvěděl, zakročil trestem. Barbora 

před ním utekla. Brzy ale byla nalezena ve skalách. Marcián, císařský místodržící, ji potrestal 

                                                 
193 Život svaté Kateřiny Alexandrijské je popsán v několika publikacích. FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: 
Čechy a střední Evropa 1200–1550, Praha: Národní galerie 2006, s. 116.; RULÍŠEK Hynek: Postavy, Atributy, 
Symboly, Slovník křesťanské ikonografie, Hluboká nad Vltavou: Alšova Jihočeská galerie 2005, (nestr.). SACHS 
Hannelore/BADSTÜBNER Ernst/NEUMANN Helga: Christlische ikonogrphie in Stichworten, Leipzig: 
Koehler/Amelang 1980, s. 208–209.  
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zbičováním. V noci se ji zjevil Ježíš Kristus a rány způsobené bičováním ji uzdravil. 

Následující den Barboru znovu mučili bitým důtkami, pálením a uřezáním prsou. Zmučená 

Barbora byla popravena setnutím hlavy. Popravu provedl její vlastní otec, který pak zemřel po 

zásahu bleskem.194  

   Svatá Barbora je často zobrazována s několika atributy. Mistr litoměřického oltáře vyobrazil 

motiv věže s jedním oknem, kde světice byla vězněna otcem. Věž jinak byla malována se 

třemi okny, symbolizující Nejsvětější Trojici. Svatá Barbora od našeho Mistra drží v rukou 

kalich. Atribut kalicha je zachycen na jiných vyobrazeních ve věži. Mistr litoměřického oltáře 

nepoužil výjevu popravy Barbory mečem.    

   Stojící svatá Barbora je natočena nalevo směrem ke středu oltáře. Hlava je otočena ve 

tříčtvrtečním pohybu. Tvář je zobrazena charakteristickou fyziognomií. Obličejový inkarnát je 

růžově oranžový. Hlavu zdobí dlouhé světle hnědé kadeře s korunou.  

   Svatá Barbora je oděna v zeleném svrchním plášti, který z rubové strany je červený. Pod 

dominantním zeleným pláštěm je spodní červený šat. Zelený svrchník, který je přehozen přes 

ramena, má světice upnutý pod krkem. Svrchník je rozevřen pohybem rukou, ve které drží 

kalich. Levá ruka je téměř zahalena a drží atribut za dřík. Pravá ruka, jenž odhaluje spodní 

červený kostým, přidržuje kalich za nohu. Světice atribut tiskne k tělu. Za tisknoucí pravou 

rukou je zachycen zelený plášť. Tímto pohybem vzniká několik typů záhybů látky. Ruce jsou 

zahaleny červenými rukávy. Od pravého rukávu vertikálně spadává dlouhý cíp červeně 

zbarvené látky, který je přehozen přes nakročenou nohu. Kontrapost ovlivňuje systém 

drapérie. Na plášti převažují vertikální záhyby, které končí nad nárty skrytých nohou. Dlouhý 

svrchník splývá na světle hnědou podlahu. Na podlaze malíř vyobrazil vržený stín.  

   Pozadí ztvárňuje architektura stěny, která sahá od kolenou sv. Barbory až téměř po ramena. 

Nalevo od světice je vyobrazen atribut šedé věže s vysokým oknem a červenou střechou. Od 

ramen sv. Barbory je vyobrazeno ryté pozadí, které je ozdobeno zlatým naturálním 

ornamentem.  

 

 

 

 

                                                 
194 Stručná charakteristika života sv. Barbory je popsána například: RULÍŠEK Hynek: Postavy, Atributy, 
Symboly, Slovník křesťanské ikonografie, Hluboká nad Vltavou: Alšova Jihočeská galerie 2005, (nestr.); 
PFLEIDERER Rudolf: Atributy světců, Praha: Unicornis 1998, s. 19, 37, 75, 95.; CHLUMSKÝ Jan: sv. 
Barbora, http://www. sancti.catholica.cz, (28.2.2008).; SACHS Hannelore/BADSTÜBNER Ernst/NEUMANN 
Helga: Christlische ikonographie in Stichworten, Leipzig: Koehler/Amelang 1980, s. 51–52.   
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3.11 OLTÁŘ SVATÉ KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ 

   Oltář Svaté Kateřiny, který je dnes fragmentem tehdejší úplnosti, obsahuje čtyři 

jednostranně namalované desky a jednu oboustrannou. Jedná se o motiv Sv. Kateřina před 

císařem Maxentiem, Pohřeb sv. Kateřiny, Ješitnost sv. Kateřiny a Sv. Kateřina na návštěvě  

u poustevníka. Oboustranná deska vyobrazuje výjev Čtoucí sv. Kateřina a Umučení  

sv. Kateřiny.  

   Cyklus sv. Kateřiny je inspirován jejím životem a mučednictvím popsaným ve Zlaté 

legendě. Podle legendy žila Kateřina na počátku 4. století po Kristu. Kateřina byla vzdělanou 

Egyptskou princeznou a ke křesťanství konvertovala pod vlivem poustevníka.195 Když byly 

křesťané pronásledováni císařem Maxentiem, projevila účast na obranu své víry. Poté 

v disputaci přesvědčila o své pravdě 50 pohanských filozofů. Císař Maxentius ji nechal 

uvěznit a mučit snad mezi lety 310 až 320. První mučení Kateřiny selhalo, když kolo na níž 

měla být vpletena zasáhl blesk. Druhé mučení provedli vykonavatelé důsledněji a o to krutěji. 

Císař ji nechal uřezat prsy a stít hlavu. Po vykonání rozsudku ze žil Kateřiny místo krve 

proudilo mléko. Umučené tělo pak odnesli andělé na horu Sinaj. Pod posvátnou horou byl 

postaven klášter sv. Kateřiny, který stojí dodnes. 

   Určení dvou desek (Ješitnost sv. Kateřiny a Kateřina na návštěvě u poustevníka) k tvorbě 

Mistra litoměřického oltáře provedl známý Německý historik umění Ernst Buchner, který jej 

roku 1950 rozpoznal.196 I když Buchner neznal rozsah Kateřinského cyklu, připsal jej 

k obrazu Čtoucí sv. Kateřina/Umučení sv. Kateřiny, který byl v soukromé sbírce rodu 

Liechtensteinů.197 Jaroslav Pešina, který byl německým badatelem na tyto dva obrazy 

upozorněn, napsal v monografii jen, že je prací pomocníka Mistra litoměřického oltáře a, že je 

tu vliv švábského umění.198 V monografii sice slohově analyzuje dva obrazy, ale nedefinuje 

názvy. Liechtensteinskou Čtoucí sv. Kateřinu/Umučení sv. Kateřiny Pešina k dílu našeho 

Mistra nebo pomocníka nepřipsal. Pešina poté popsal v časopise Umění čtyři desky (Ješitnost 

sv. Kateřiny, návštěva sv. Kateřiny u poustevníka, Čtoucí sv. Kateřina a Umučení sv. 

Kateřiny).199 V kapitole srovnává shodnosti mezi Litoměřickým oltářem a Kateřinským 

                                                 
195 RULÍŠEK Hynek: Postavy, Atributy, Symboly, Slovník křesťanské ikonografie, Hluboká nad Vltavou: Alšova 
Jihočeská galerie 2005, (nestr.).  
196 Ernst BUCHNER určil k tvorbě Mistra litoměřického oltáře 7. 10. 1950. Na základě této informace jej 
publikoval KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Litoměřice 1989, (nestr.).  
197 Tamtéž  
198 PEŠINA Jaroslav: Mistr Litoměřický, Praha: Nové Prameny sv. 16 1958, s. 15 – 16.  
199 PEŠINA Jaroslav: Paralipomena k dějinám českého malířství pozdní gotiky a renesance 1450 – 1550, in: 
Umění 15 (1967), s. 352.  
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oltářem. Konstatuje, že oltář je bližší Strahovskému triptychu. Vznik oltáře sv. Kateřiny 

Pešina kladl kolem roku 1510.  

   V dalším článku týkající se oltáři sv. Kateřiny Pešina umístil oltář do kostela sv. Benedikta 

na pražských Hradčanech.200 Farní kostel byl v letech 1494 pozdně goticky přestavěn. 

Bratrstvo, jenž byl mezi nimi i stavitel Hans Spiess, si objednalo oltář, který byl zasvěcen  

sv. Barboře, sv. Kateřině, Čtyřem svatým korunovaným a sv. Kříži.201  

   Jiří Kropáček posoudil v recenzi v periodiku Umění, že oltář sv. Kateřiny je prací 

pomocníka.202 Ladislav Kesner rovněž nepřipsal oltář k vrcholům Mistra litoměřického oltáře. 

Jiří Fajt a Štěpánka Chlumská napsali, že umístění oltáře mohl být hypoteticky pro kostel sv. 

Kateřiny na Novém Městě pražském.203 Mezi roky 1518 – 1522 byl v tomto svatostánku 

renovován interiér. Roku 1522 byl vysvěcen biskupem Megarským nový oltář. Autoři opíraje 

se o tento fakt, připisují vznik oltáře sv. Kateřiny mezi roky 1518 až 1522. 204  

   Oltář sv. Kateřiny avšak skýtá řadu otázek na které jsou těžké odpovědi. Prvotní 

problematikou je, které výjevy v oltáři scházejí. Nevíme ani eventuální počet námětů jako  

u předchozích torzálních oltářů. Z literatury jsme jen informováni, že původní oltář byl v 19. 

století rozebrán na jednotlivé desky.  

   Další otázkou je určení datace oltáře. Z hlediska stylové analýzy a komparace se 

Strahovským triptychem můžeme připsat vznik oltáře k rokům 1510 až 1515. Nicméně 

hypoteticky to může být i obráceně. Oltář sv. Kateřiny mohl být namalován dříve než 

Strahovský triptych.  

   Závažnost odpovědi je také určení Mistra či spolutvůrce. Tuto problematiku vyřešila  

u obrazů Pohřeb sv. Kateřiny a Sv. Kateřina před císařem Maxentiem zpráva z restaurování, 

kde bylo podle podkresby zjištěna identický rukopis jako u podkreseb oltáře Nejsvětější 

Trojice a Oltářních křídel Týnských.  

    

 

                                                 
200 PEŠINA Jaroslav: Kateřinský cyklus Litoměřického Mistra, in: Umění 23 (1975), s. 225. Důvod určení 
kostela a eventuální výzdoby vzešlo z článku KOTRBA Viktor: Zwei Meister der Jagellonischen Hofkunst, in: 
Umění 20 (1972), s. 261. Dále Pešina pracoval s literaturou sepsanou od V. V. Tomka. TOMEK Václav 
Vladivoj: Dějepis města Prahy VIII, Praha 1891, s. 400.  
201 PEŠINA Jaroslav: Kateřinský cyklus Litoměřického Mistra, s. 225. Autor se dále zaobírá hypotézou jestli 
nebyl ve styku s dalším dvorským umělcem Benediktem Riedem. Zdůvodňuje to přímým vztahem ke kostelu sv. 
Benedikta a jeho cechovním oltáři. Ačkoliv Pešina poskytuje čtenářům lákavé konstrukce, hypotézy nepodporuje 
faktickými důkazy.  
202 KROPÁČEK Jiří: K výstavě „Mistr litoměřického oltáře“ v Národní galerii v Praze, in: Umění 28 (1980),  
s. 91.  
203 FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské.Mistr litoměřického oltáře 
a jeho dílna, Praha: Národní galerie 1999, s. 20–21.  
204 Tamtéž s. 21.  
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� Ješitnost sv. Kateřiny 

   Obraz „Ješitnost sv. Kateřiny“ je namalována na desce, která byla pohyblivým křídlem 

oltáře. Deskový obraz, který byl v neznámé době rozříznut, měl z jedné strany motiv 

Ješitnosti sv. Kateřiny a z druhé strany námět Sv. Kateřiny u poustevníka. Umělec zhotovil 

výjev technikou olejové tempery na dřevěné desce. Vyobrazení bylo silně po obou stranách 

seříznuto. Tento zásah hrubě narušil rozměry obrazu (výška 70, 5 cm a šířka 45, 5 cm).  

   V literatuře se námět Ješitnosti sv. Kateřiny od Mistra litoměřického oltáře či případného 

pomocníka objevil až roku 1950, kdy jej k umělci připsal již výše citovaný Ernst Buchner.205 

Jaroslav Pešina zareagoval na podnět německého badatele popsáním Ješitnosti sv. Kateřiny. 

V roce 1961 obraz „Ješitnost sv. Kateřiny“ byl vydražen pro soukromou sbírku Georga 

Schäffera.206 Od roku 1961 až dodnes se obraz nachází v této sbírce ve městě Obbach über 

Schweinfurt v Německu.207 Jaroslav Pešina vyobrazení popsal  a srovnal s jinými deskami 

připsanými ke svatokateřinskému cyklu od Mistra litoměřického oltáře.208 Dalším badatelem, 

který námět spojoval s tvorbou našeho Mistra byl Ladislav Kesner.209 Jiří Fajt a Štěpánka 

Chlumská ve společné práci je také zahrnují do tvorby Mistra či jeho eventuálního 

pomocníka.210  

   Výjev „Ješitnost sv. Kateřiny“ znamená narativní zobrazení víry ve vlastní jedinečnost. 

Scéna je vyobrazena v královském paláci s třemi dvorními dámami a jedním mužem. Kateřina 

se dívá do malého oválného zrcadla. Hlava Kateřiny je zobrazena téměř v profilu. Obličejová 

část hlavy zdobí vysoké čelo a koruna. Světlé kadeře Kateřiny splývají dolů.  

   Kateřina je zobrazena ve shodném kostýmu jako u dalších scén. Princezna je ošacena 

tmavou halenou s prošívanými rukávy a dlouhou sukní. Levá ruka přidržuje sukni a tím se 

vytvářejí mísovité záhyby látky. Levý loket rovněž sukni přidržuje a při tomto pohybu se 

dynamicky formuje přehyb látky. Dlouhá sukně spadá až na podlahu. Pravá ruka přidržuje 

malé zrcadlo. Za hlavou princezny můžeme zaznamenat hlavu dámy, jejíž tělo je zakryto další 

dvorní dámou. Hlava, jenž je namalována z profilu, má rouškou zakryté vlasy. 

                                                 
205 Ernst BUCHNER, expertiza 7. 10. 1950.  
206 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Praha: Národní galerie 1977.  
207 Tamtéž  
208 PEŠINA Jaroslav: Paralipomena k dějinám českého malířství pozdní gotiky a renesance 1450–1550, in: 
Umění 15 (1967), s. 352–353.; PEŠINA Jaroslav: Kateřinský cyklus Litoměřického Mistra, in: Umění 23 (1975), 
s. 219–225.  
209 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Litoměřice 1989.  
210 FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Obrazy z legendy sv. Kateřiny Alexandrijské, Mistr litoměřického oltáře a 
jeho dílna, Praha: Národní galerie 1999, s. 18, 32,  
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   Žena poblíž Kateřiny, jenž její tělo je vyobrazeno z en face, má hlavu natočenou pohledem 

k dívající se vznešené do zrcadla. Tato žena je matka Kateřiny. Můžeme to rozpoznat 

atributem koruny na královnině hlavě. Královna má honosný oděv s prošívanou halenou  

a dlouhou tmavou sukní. Na břichu má  zobrazeny ruce držící se navzájem. Před lokty spadají 

dlouhé bílé cípy rukávů.  

   Za královnou je vyobrazena dvorní dáma, jenž je částečně zakryta. Tvář pohledem sleduje 

počínání princezny. Dvorní dáma je oděna do tmavého svrchníku a světlé sukně. Pod tmavým 

svrchníkem jsou světlé rukávy. Jedna ruka gestem projevuje účast nad konáním své Paní. 

Dámy doprovází muž s plnovousem a turbanem. Rovněž zrak hledí ke Kateřině. Umělec 

muže vyobrazil v profilu a v tmavém kostýmu. Dlouhý svrchník má až pod kolena. Scény se 

účastní gestem ruky.  

   Královský palác, v němž je motiv zachycen, je znázorněn antikizujícími sloupy umístěné na 

vyvýšené architektuře, které oddělují od podlahy dva stylobaty. Úzké dříky sloupy jsou 

ozdobeny patkami. Za figurálním komparsem je římsa na které jsou úzké sloupy seřazené do 

sloupové arkády. Antikizující patky a hlavice rámují hladké dříky sloupů. Za arkádami 

v pozadí je zachycena krajina s městskými stavbami. Bujné stromoví a skaliska dominantně 

prohlubují prostor obrazu. Detailně vykreslená vegetace obsahuje několik horizontů pozadí. 

Městské stavby jsou malířem zachyceny až téměř na horizontu. Obloha je vystínována. 

 

� Sv. Kateřina na návštěvě u poustevníka 

   Motiv „Sv. Kateřiny na návštěvě u poustevníka“ je zobrazen na desce, která byla původně 

společná s námětem Ješitnosti sv. Kateřiny. Dřevěná deska byla později ještě po stranách 

seříznuta. Rozměry obrazu se tím deformovaly (výška 70 cm a šířka 45, 5 cm). Sv. Kateřina 

na návštěvě u poustevníka je malířem namalována technikou olejové tempery.  

   Sv. Kateřina na návštěvě u poustevníka byla rovněž jako motiv Ješitnost sv. Kateřiny 

poznána Ernstem Buchnerem, který obraz přiřkl k tvorbě Mistra litoměřického oltáře.211 

Srozuměn se závěry Ernsta Buchnera, Jaroslav Pešina publikoval obraz pod uměleckou 

produkci našeho Mistra. Roku 1961 byl popisovaný obraz koupen do sbírky Georga Schäffera 

z aukce v Mnichově. Z rukou restauratéra J. Josefíka se roku 1969 uskutečnila oprava obrazu. 

Dva roky před opravou jej publikoval Pešina širší veřejnosti v časopise Umění.212 Obraz 

                                                 
211 Ernst Buchner připsal obraz 7. 10. 1950 k tvorbě Mistra litoměřického oltáře. Expertizu citoval in: KESNER 
Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Litoměřice 1989, (nestr.).  
212 PEŠINA Jaroslav: Paralipomena k dějinám českého malířství pozdní gotiky a renesance 1450–1550, in: 
Umění 15 (1967), s. 352 – 353.  
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nazval Pokání světice. Název poté v totožném periodiku upravil. Ladislav Kesner v katalogu 

k výstavě Mistra litoměřického oltáře již upravený název použil.213  

   Mistr litoměřického oltáře scénu sv. Kateřiny na návštěvě u poustevníka vyobrazil 

v prostoru krajiny. Kompozici obrazu vévodí adorující Kateřina, křesťanský poustevník, který 

ji přivedl k víře a královna. Princezna a královna je doprovázena dvěmi dvorními dámami  

a jedním mužem v turbanu.  

   Klečící Kateřina shlíží k obrazu Madony na půlměsíci, který drží poustevník. Symbolicky se 

jedná o mystické zasnoubení s Ježíškem, který sedí na klíně panny Marie. Malíř hlavu 

zobrazil v profilu. Ostré rysy tváře obličejové části hlavy jsou doplněny kaligraficky 

vykreslenými dlouhými rozpuštěnými světle hnědými vlasy spadající pod ramena. Hlava je 

ozdobena liliovou korunou. Kateřina je ošacena do téměř shodného typu kostýmu, jenž je 

z doby umělcovy tvorby. Je oděna do tmavě červené haleny s červenou dlouhou sukní. 

Ramena jsou diagonálně nakloněna a tím se posouvají proporce držení těla. Sepjaté ruce 

k adoraci rovněž zasahují významně do pohybu záhyby rukávů, které jsou prošity. Od lokte 

spadá světlý cíp části rukávu. Dlouhá sukně prolamují dlouhé záhyby pod nimiž se rýsují 

stehna. Vertikální drapérie dosahuje až ke kolenům kde látka splývá na zem. Na podlaze či 

mýtině látka sukně vytváří přehyby, dynamické záhyby a zahnuté lemy látky. Od kolenou 

k chodidlům je drapérie sukně ovlivněna horizontálním postavením.  

   Poustevník, jenž je zobrazen v sedě, jednou rukou přidržuje obrázek opřený o stehno. 

Druhou rukou na malbu ukazuje. Gesto ruky doprovází významný psychologický pohled na 

světici. Obličejová část hlavy je zobrazena téměř v profilu. Poustevníka zdobí plnovous  

a kadeře spadající po ramena. Muž je oděn ve svrchním bílém dlouhém plášti, který je upnut 

pod krkem. Svrchník je rozevřen pohybem ukazující ruky. Volně spadající plášť volně 

obepíná tělo a splývá na sedačku.  

   Královna je namalována za adorující Kateřinu. Pohledem sleduje počínání poustevníka. 

Strnulý výraz tváře doprovází gesta rukou. Malíř královninu róbu zobrazil stejně jako  

u Ješitnosti sv. Kateřiny. Tmavě modrá blůza je olemována a balónové rukávy jsou opatřeny 

nad lokty bílými cípy látky. Dlouhá sukně má tmavě modrou barvu a z části ji zakrývá  

sv. Kateřina a cíp látky z rukávu.  

   Před královnou jsou dvě dvorní dámy. První dáma v šátku na hlavě v úrovni královny je k ní 

otočena. Dáma je zobrazena jen po ramena. Druhá dáma je namalována za první ženou  

                                                 
213 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Praha: Národní galerie 1977.  
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a královnou. Mezi nimi je zobrazena z en face. Malíř ještě doplnil ženy mužem v turbanu, 

který je otočen hlavou z profilu.  

   Motiv je vyobrazen jak bylo výše napsáno v krajině přírody. Nad poustevníkem je jeho 

obydlí, které je odděleno od dvorského doprovodu vysokou obrostlou skálou. Je to 

symbolické rozdělení mezi křesťanskou a pohanskou vírou. Před skálou je bujná vegetace 

složena ze stromů a keřů. Za komparsem dam a královny je zobrazena na mýtině pěšina, jenž 

mizí ve vegetaci. V pozadí mezi skaliskem a stromy u pěšiny je průhled do pozadí. 

 

� Svatá Kateřina před císařem Maxentiem 

   Vyobrazení výjevu „Svatá Kateřina před císařem Maxentiem“ je namalována jednostranně 

zřejmě na pohyblivém křídlu oltáře. Svatá Kateřina před císařem Maxentiem je technikou 

olejové tempery malířem zhotoveno na lipové desce. Tento motiv byl zobrazen na desce, 

která měla z druhé strany námět Pohřeb sv. Kateřiny. V polovině 40. let 20. století byla deska 

rozříznuta na dvě části. Popisovaný obraz má výšku 77 cm a šířku 44, 5 cm.   

   Obraz svaté Kateřiny před císařem byl roku 1946 umístěn v soukromé sbírce v Budapešti. 

Původní umístění není jasné. V 50. letech minulého století si obraz z Maďarska pořídil do své 

soukromé sbírky v Chavy Chase v USA Anthony Geber.214 Sběratel se domníval, že deska 

pochází z Vídně a je prací německého mistra okolo roku 1510. Jaroslav Pešina rozpoznal 

autorství srovnáním s dalšími obrazy s Kateřinského cyklu, který byl v Národní galerii 

v Praze. Také Ladislav Kesner jej připsal k tvorbě Mistra litoměřického oltáře. Po úmrtí 

sběratele byl obraz dán do aukce. Roku 1998 byl obraz koupen pražskou Národní galerií. 

Téhož roku byla provedena z ruky Anny Třeštíkové restaurace obrazu.215   

   Motiv Svaté Kateřiny před císařem Maxentiem, jenž ji nejdříve přemlouval a nabízel ji 

místo po svém boku, je namalovaný do interiéru paláce. Vyobrazenou světici a panovníka 

doplňuje kompars dvou hudebníků, dvou dvorních dam a dvou strážných. Kompozice obrazu 

v prvém plánu zachycuje sedícího císaře Maxentia a stojící Kateřinu. Světici malíř zobrazil 

v esovitém prohnutí z profilu. Hlava Kateřiny, která je namalována z profilu, je ozdobena 

korunou odkazující na královský stav. Kadeře jsou upraveny podle módy začátku 16. století. 

Pohled, který je zvýrazněn grimasou tváře, je upřen směrem k císaři. Kateřinina hlava je 

mírně předsazena. Světice je ošacena kostýmem ze 16. století. Oděv je rozdělen na tmavě 

červenou halenu a světle červenou sukni upnutou nad pasem. Důležitým hlediskem pro 

                                                 
214 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Praha: Národní galerie 1977.  
215 FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské, Mistr litoměřického oltáře 
a jeho dílna, Praha: Národní galerie 1999, s. 15.  



 89 

psychologii obrazu jsou gesta rukou. Levou ruku má sv. Kateřina položenou na vypouklém 

břichu a druhou rukou vyjadřuje k nabídce císaře negativní stanovisko. Sukně vytváří dlouhé 

vertikální záhyby, které končí záhyby nad nárty nohou. Dlouhá sukně volně spadá až na 

podlahu.  

   Císař Maxentius, sedící na červeném trůnu, hledí ke Kateřině. Rovněž jako Kateřina má 

hlavu zobrazenu z profilu. Panovník dívaje se vzhůru, má zarostou tvář plnovousem. Hlava 

Maxentia zdobí světlý turban s korunou.216  Pod plnovousem je namalován mísovitý záhyb 

látky spadající od turbanu až k ramenu. Maxentius je oděn v tmavém svrchním zeleném 

kostýmu s našitou kožešinou na klopách. V jedné ruce drží vladař dlouhé zlaté žezlo.  

   Císař a Kateřina je oddělena hnědým sloupem, který je opatřen patkou, hladkým dříkem  

a hlavicí na němž je motiv pohanského boha.  

   Za sedícím císařem jsou postavy dvou pištců. První hudebník, jenž je zobrazen z profilu za 

hlavou  vladaře, drží hudební nástroj k hlavici sloupu. Druhý pištec, který má hlavu 

nakloněnou a který je namalován téměř z en face, hudební nástroj drží klasicky směrem dolů. 

Ošacení dvou hudebníků je rovněž z období Tvůrce obrazu. Druhý zmíněný pištec má okolo 

pasu upnutou bílou látku, která je opatřena uzlem. Upnutí je téměř stejné jako u Oltáře 

Strahovského (klečící Panna Marie). Dále je ošacen v hnědě šedé košili a žlutých kalhot.  

   Stojící Kateřina je obklopena dvěma dvorními dámami. Žena za Kateřinou je vyobrazena 

v skoro stejném postavení z profilu jako světice. Dáma je oděna do žlutého kostýmu. 

Pohledem vzhůru sleduje hlavici sloupu. Dáma mezi sloupem a Kateřinou, je otočena ke 

světici. Hlava ženy je v poloprofilu. Pohledem sleduje první dámu. Kostým má také shodný 

ale halenu má tmavší. Tato žena je z části zakryta Kateřinou a sloupem.  

   Malíř budoval interiérový prostor dvěma muži v pozadí. Diskutující muži jsou odděleni 

otevřeným oknem. Za nimi je v pozadí zobrazeno další okno.  

 

� Pohřeb sv. Kateřiny 

   Obraz „Pohřeb sv. Kateřiny“ je namalována jednostranně na desce, která byla po druhé 

světové válce rozříznuta. Na druhé straně byl výjev „Sv. Kateřina před císařem“. Pohřeb  

sv. Kateřiny je zhotoven technikou olejové tempery na lipové desce. Obraz má totožné 

rozměry jako u motivu sv. Kateřiny před císařem (výška 77 cm a šířka 44, 5 cm).  

   Obraz Pohřbu sv. Kateřiny se rovněž nacházel ve soukromé sbírce v Maďarské Budapešti 

jako výše zmíněný  motiv. Na začátku 50. let koupil obraz americký sběratel Anthony 

                                                 
216 Mistr litoměřického oltáře se zřejmě inspiroval osmanským turbanem, který zdůraznil pohanství císaře.  
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Geber.217 Ačkoliv obrazy „Sv. Kateřina před císařem a Pohřeb sv. Kateřiny“, které sběratel 

zakoupil, zřejmě již oddělené, poznal, že dříve k sobě patřily. Vyplývá to i z korespondence 

mezi ním a Jaroslavem Pešinou či Ladislavem Kesnerem. Až roku 1975 napsal Pešina článek 

o dvou obrazech ze soukromé sbírky z USA.218 Skon Gebera uvolnil obraz „Pohřbu sv. 

Kateřiny“ z jeho sbírek na veřejnost. Roku 1998 byl obraz z aukce koupen pražskou Národní 

galerií. Mezi roky 1998 až 1999 provedla opravy restaurátorka Anna Třeštíková.219  

   Námět Pohřbu sv. Kateřiny, který je vyobrazen v krajině, doplňují čtyři andělé, kteří její 

mrtvé tělo kladou do diagonálního sarkofágu. Svatá Kateřina byla podle Zlaté legendy 

pohřbena na hoře Sinaji. Umělec znázornil Kateřinu v bezvládném stavu odkázanou na držení 

anděly. Kateřinina hlava je skloněna do leva. Inkarnát tváře zdobí zavřený zrak a vysoké čelo. 

Dlouhé vlasy jsou rozpuštěny. Tělo je esovitě prohnuto a zejména gesto zkřížených rukou 

položených na stehnech označuje bezvládnost. Světlé rukávy volně spadají po nohách.  

   První anděl otočený k divákovy zády drží světici za nohy. Ruce má schovány v hrobce. 

Malíř anděla namaloval v červeném svrchníku. Pod ním má spodní světlé roucho, jenž splývá 

až na podlahu. Pohyb látky odpovídá pohybu levého kolena a pohybu lýtka pravé nohy.  

   Další anděl zobrazený z profilu na levé straně drží Kateřinu za stehna. Vyobrazená hlava 

pohledem ujišťuje své počínání. Anděl je namalován v zeleném rouchu splývající až na zem  

a hranu sarkofágu.  

   Anděl naproti němu, jenž rovněž drží světici za stehna, je namalován s nakloněnou hlavou. 

Jeho hlava zdobí dlouhé vlasy. Žluté roucho v němž je ošacen je z části skryto hrobkou  

a andělem stojícího zády k divákovy.   

   Anděl držící Kateřinu za záda, je vyobrazen s nakloněnou hlavou. Hlava, jež je zhotovena 

ve tříčtvrtečním profilu se námahou naklání nad pohřbívanou. Kadeře pohybem spadají dolů. 

Umělec anděla vyobrazil v bílém hávu.  

   V pozadí je zobrazena krajina s bujnou vegetací se stromy a keři. Obloha je vystínována 

obdobně jako u Strahovského triptychu.  

 

 

 

                                                 
217 FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské, Mistr litoměřického oltáře 
a jeho dílna, Praha: Národní galerie 1999, s. 15–17.; KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Litoměřice 
1989, (nestr.).  
218 PEŠINA Jaroslav: Kateřinský oltář Mistra Litoměřického, in: Umění 23 (1975), s. 219–225.  
219 FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské, Mistr litoměřického oltáře 
a jeho dílna, Praha: Národní galerie 1999, s. 15, 18.  
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� Čtoucí sv. Kateřina, Umučení sv. Kateřiny 

   Oboustranně malovaná deska s výjevy „Čtoucí sv. Kateřiny a Umučení sv. Kateřiny“ je 

zřejmě pohyblivým křídlem oltáře. Malíř použil techniky olejové tempery na lipové desce, 

která má následující rozměry (výška 76, 5 cm a šířka 44 cm).  

   Čtoucí sv. Kateřina / Umučení sv. Kateřiny roku 1950 desku srovnal s výjevy „Ješitnost sv. 

Kateřiny a sv. Kateřina na návštěvě u poustevníka“ Ernst Buchner.220 Oboustranná deska se 

nacházela v soukromé sbírce rodu Liechtensteinů od roku 1863 až do roku 1964.221 Roku 

1969 desku koupila Národní galerie v Praze. V 60. letech minulého století jej restauroval 

Ferdinand Stransky ve Vídni.222 Jaroslav Pešina oboustranný obraz publikoval v časopise 

Umění a zároveň jej slohově analyzoval.223 Autor kapitol v periodiku Umění pojmenoval 

Čtoucí sv. Kateřinu za Disputaci sv. Kateřiny. Toto tvrzení přejel Ladislav Kesner v katalogu 

výstavy z roku 1977.  Dále jej publikoval v katalogu z roku 1989.224 V recenzi výstavy od 

Jiřího Kropáčka je uveden také název Disputace sv. Kateřiny.225 Jiří Fajt a Štěpánka 

Chlumská obraz detailně analyzují a srovnávají s dalšími obrazy. Mimo jiné autoři publikace 

obraz dříve nazývaný Disputace sv. Kateřiny nahrazují termínem Čtoucí sv. Kateřina.226 

Argumentují především počtem zobrazených postav.  

   Motiv „Čtoucí sv. Kateřina“ je inspirována scénou z jejího života, kdy četla modlitby před 

audiencí u císaře. Umučení sv. Kateřiny vyobrazuje námět kdy z rozkazu císaře Maxentia je 

trestána za svou víru.  

   Výjev „Čtoucí sv. Kateřina“ tvůrce vyobrazil v interiéru královského paláce s otevřeným 

oknem do krajiny. Kompozice obrazu se opírá zejména o kompars. Čtoucí sv. Kateřinu 

doplňují dvě figury žen a dva muži.  

   Sv. Kateřina, jenž stojí zády k příchozím nebo doprovázejícím, čte v knize modlitby. Hlava 

světice je nakloněna a pohledem shlíží na písemnost. Obličejová část hlavy zdobí liliová 

koruna a dlouhé světlé hnědé kadeře, které splývají až téměř po pás. Sv. Kateřina je ošacena 

                                                 
220 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Litoměřice 1989, (nestr.).  
221. Můžeme předpokládat, že oboustranný obraz mohl být dříve umístěn v jihomoravských Valticích, kde rod 
Liechtensteinů měl sídlo až do roku 1945.  
222 FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské, Mistr litoměřického oltáře 
a jeho dílna, Praha: Národní galerie 1999, s. 15.  
223 PEŠINA Jaroslav: Paralipomena z dějin českého malířství pozdní gotiky a renesance 1450 – 1550, in: Umění 
15 (1967), s. 352–353.; PEŠINA Jaroslav: Kateřinský cyklus Litoměřického Mistra, in: Umění 23 (1975), s. 219– 
225.  
224 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Praha: Národní galerie 1977.; KESNER Ladislav: Mistr 
litoměřického oltáře, Litoměřice 1989.  
225 KROPÁČEK Jiří: K výstavě „Mistr litoměřického oltáře“ v Národní galerii v Praze, in: Umění 28 (1980),  
s. 87–92.  
226 FAJT Jiří/CHLUMSKÁ Štěpánka: Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské, Mistr litoměřického oltáře 
a jeho dílna, Praha: Národní galerie 1999, s. 24.  
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kostýmem jako u předchozích vyobrazení oltáře sv. Kateřiny. Blůza je ozdobena zlatým 

olemováním a bílým balónovým rukávem, který je přišit pod ramenní kloub. Světle červená 

dlouhá sukně spadá až na hnědou podlahu paláce. Pod sukní se rýsuje pohyb pokrčeného 

kolena. Dlouhé vertikální záhyby látky spadají až po nárty chodidel. Splynutí na chodidla se 

mění drapérie látky sukně. Ladné vertikály se proměňují za dramatické řasení. Přehyby látky 

rovněž vznikají nad vynořujícími chodidly. Malíř zobrazil na podlaze trojúhelníkový vržený 

stín.  

   Za zády sv. Kateřiny je zobrazena dvorní dáma. Tělo ženy malíř namaloval ze předu. Hlava 

dámy je nakloněna do leva. Tvář je zdůrazněna žlutým turbanem a pohledem směrem na 

diváka. Umělec ženu zobrazil v tmavě modré dlouhé sukni a blůze. Kostým je přepásán 

dlouhým žlutým opaskem. Důležitost ženy je znázorněna gestem pravé ruky, jenž 

symbolizuje zvolání na princeznu. Druhou rukou si žena přidržuje opásání. Dlouhý pásek 

splývá až nad chodidla. Veliká róba spadá až na podlahu. Mezi sv. Kateřinou a popsanou 

ženou je vyobrazen muž s bílým turbanem. Muž je částečně zakryt světicí a dámou. Hlava 

muže je zachycena v en face. Muž pohledem sleduje sv. Kateřinu. Jeho tvář je ozdobena 

ostrými rysy a plnovousem. 

   Za dvorní dámou je zobrazena další dáma, kterou umělec zvěčnil v profilu. Hlava ženy, jejíž 

kadeře zakrývá bílý turban, má zvláštní pohled vzhůru. Kostým v němž je zobrazena, je 

z doby malířova působení v 16. století. Róba se skládá ze žluté haleny a ze sukně. Balónové 

rukávy jsou tmavě prošity. Sukně není téměř prolomena záhyby. Jediné záhyby vytváří 

nakročení kolena.  

   V pozadí lze rozpoznat postavu muže, který je stejně jako před ním zobrazená žena, 

namalován v profilu. Ačkoliv muž je úplně zakryt, můžeme analyzovat jeho tvář. Hlava muže 

je rovněž ozdobena turbanem. Muž se pohledem dívá před sebe. Obličejovou část hlavy je 

doplněna gestem ruky, který přizvukuje k ostatním.  

   Scéna jak už bylo výše zmíněno je namalována v prostředí interiéru paláce. V tomto námětu 

je použita metoda otevřeného segmentového okna. Světle hnědou podlahu rozděluje od stěny 

s oknem jeden schod. Stěna sahá až nad hlavy komparsu. Nad postavami namalovanými 

z profilu je stěna zvýšena. Segmentové okno je rozčleněno čtyřmi červenými sloupy různé 

velikosti a jedním hnědým pilířem. Antikizující sloupy mají hladký dřík a jednoduchou patku.  

   Malíř pozadí v otevřeném oknu prohloubil prostor krajinomalbou s architekturou hradu či 

města. Architektura budov je obklopena stromy a bujnou vegetací s mýtinami. Stromoví je 

perspektivně dokonale vyobrazené. V dalším plánu je světle modrý horizont s městem. 

Obloha je vystínována od bílé až po tmavě modrou.  
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   Motiv Umučení sv. Kateřiny symbolizuje její mučednickou smrt. Malíř výjev zobrazil 

v exteriéru architektury věže a pohledu do krajiny. Kompozice se samozřejmě věnuje klečící 

mučené sv. Kateřiny. Světice je doplněna trojicí mučitelů a kolem, jenž je rozbit bleskem 

nebo ohněm.  

   Sv. Kateřina, jenž klečí zády k mučitelům, je namalována z profilu směrem ke svému 

atributu. Hlava světice, jejíž tvář zvýrazňuje smíření se životem, je vyobrazena s liliovou 

korunou a vlasy, které drží v drdolu jeden z mučitelů usnadňující trest. Sv. Kateřina je 

ošacena v kostýmu, jenž má tmavě červenou blůzu a světle červenou dlouhou sukni. Halena je 

olemována zlatým prošitím. Balónové rukávy pod rameny mají našité bílé dlouhé rukávy. 

Bílý rukáv a jeho cíp sahá až do poloviny stehen. Záhyby červené sukně spadají po kolena 

vertikálně. Od klečících kolenou na zemi až po chodidla vzniká dramatické přehyby a záhyby 

látky. Drapérie látky splývá na zem a vytváří tím řasení roucha. Malíř opatřil na podlaze 

trojúhelníkový vržený stín.  

   Mučitel, jenž drží světici za vlasy, je namalován ve tříčtvrtečním profilu. Hlava mučitele je 

vyobrazena v mírném nakloněním nad světicí. Tvář mučitele zdobí výrazné rysy a plnovous. 

Vlasy zakrývá bílý turban s velkým uzlem. Z rozkazu konající muž je ošacen v dlouhém 

tmavě zeleném oděvu, který je prošit červeným olemováním. Jak už bylo zmíněno výše jedna 

ruka drží světici za kadeře. Druhá ruka je znázorněna v pohybu tasícího meče jenž je ještě 

v pochvě. Malíř zde použil znamenitě perspektivní zkratky horních končetin. Kostým muži 

dosahuje pod kolena. Pod pláštěm jsou zobrazeny nohy s červenými nohavicemi. Nohy jsou 

zvláštně rozkročeny do písmene O.  

   Za mučitelem v zeleném je zobrazen dohlížitel. Hlavu zdobí žlutý turban. Přísný pohled 

muže na mučenou zdůrazňuje plnovous. Muž je ošacen ve svrchním hnědě červeném plášti. 

Nad dohlížitelem umělec zobrazil další atribut sv. Kateřiny věž se dvěmi úzkými okny.  

   Klečící postava sv. Kateřiny částečně zakrývá postavu dalšího vykonavatele rozkazu, který 

je zobrazen nad ní. Stojící postava mučitele je zobrazena směrem k divákovi. Obličejová část 

hlavy je však otočena na blesk. Tvář zdobí strach z přírodního živlu. Kadeře jsou zakryty 

červeným turbanem. Esovité prohnutí těla zdůrazňuje ruka chránící se před ohnivou koulí. 

Zvednutá ruka si chrání hlavu. Mučitel je namalován ve světle šedém kostýmu se žlutými 

rukávy a žlutými klopami. Dlouhé žluté rukávy vytvářejí cípy. Svrchní šedý oděv je sepnut 

modrým páskem.  

   Blesk nebo hořící koule z nebe postupuje na kolo na němž byla poprvé mučena sv. Kateřina. 

Kolo je malířem namalováno jen z části. Živel na kole už začíná konat své dílo zkázy.  

Za postavami stojících mučitelů je v pozadí zobrazena krajina s městskou architekturou.  
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Bujná vegetace, mýtina a polnosti vytváří hloubku obrazu. V dalším plánu pozadí je 

namalováno podnebí od bílé až po tmavě modrou.  
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3.12 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA 

   Vyobrazení s motivem „Zmrtvýchvstání Ježíše Krista“ je zřejmě torzem oltáře. Jedná se 

snad o pravé pohyblivé křídlo, které je malováno oboustranně. Z vnitřní strany křídla je námět 

Seslání Ducha svatého a na druhé je Zmrtvýchvstání. Výjev je vytvořen technikou tempery na 

lipovém dřevě. Deskový obraz s výškou 67 cm a šířkou 31, 5 cm je po delších stranách 

seříznut.  

   Námět „Zmrtvýchvstání Ježíše Krista“ je posledním známým deskovým obrazem Mistra 

litoměřického oltáře či jeho dílny. Prvním kdo připsal obraz s tímto námětem byl Jaroslav 

Pešina.227 Určil původní pražskou provenienci obrazu. Výjev byl ještě v 40. letech 20. století 

v soukromé sbírce v Kolíně nad Rýnem.228 Od 50. let je deska Zmrtvýchvstání nezvěstná 

nebo je v jiné soukromé sbírce.   

   Obraz má několik dodnes nevyjasněných otázek, které zřejmě budou nezodpovězeny. 

Především je to otázka jestli motiv se Zmrtvýchvstalým Kristem skutečně namaloval Mistr 

litoměřického oltáře či pomocník nebo dokonce žák.  

   Další otázkou je přesné určení vzniku. Pešina předpokládal nejdříve stvoření po roku 

1530.229 V revizi svého bádání avšak dospěl k opravě datace po roku 1520.230 Ladislav Kesner 

dokonce datoval obraz po roce 1550.231  

   Jinou problematikou je jaké obrazy chybějí ve fragmentu oltáře. Nevíme jestli Mistr 

litoměřického oltáře nevytvořil ostatní ztracené malby. Oltář mohl namalovat také jiný malíř  

a výjev Zmrtvýchvstání mohl vytvořit náš Mistr či pomocník. Známe jen vnitřní námět 

Seslání Ducha svátého, který je podle Pešiny zcela jiného slohového zaměření a který souvisí 

s mistrem čáslavské desky.232 Toto téma Seslání Ducha svatého vytvořil malíř po roce 1530.  

   Závažnější otázkou jestli skutečně tvůrcem je Mistr litoměřického oltáře či jeho dílenský 

pomocník. Jiří Kropáček v recenzi výstavy klade dílo do Mistrovy dílny, které bylo 

sekundárním projevem.233  Jiní badatelé většinou se klaní k názoru, že jím nebyl. Připsání 

k Mistru Litoměřickému oponují či oponovali Albert Kutal, Jan Royt, Jiří Fajt a Štěpánka 

Chlumská.  

                                                 
227 PEŠINA Jaroslav: Slohový vývoj Mistra litoměřického oltáře, in: Cestami umění, Sborník k poctě šedesátých 
narozenin Antonína Matějčka, Praha 1949, s. 144.  
228 Tamtéž s. 144.  
229 PEŠINA Jaroslav: Česká malba pozdní gotiky a renesance, Praha: Orbis 1950, 61, 121.; PEŠINA Jaroslav: 
Mistr Litoměřický, Praha: Nové Prameny 1958, obr. 36.  
230 PEŠINA Jaroslav: Paralipomena k dějinám českého malířství pozdní gotiky a renesance 1450–1550, in: 
Umění 15 (1967), s. 356.  
231 KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, Praha: Národní galerie 1977.  
232 PEŠINA Jaroslav: Paralipomena, in: Umění 15 (1967), s. 356.  
233 KROPÁČEK Jiří: K výstavě „Mistr litoměřického oltáře“ v Národní galerii v Praze, in: Umění 28 (1980), 
s. 91.  
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   Obraz se Zmrtvýchvstáním mohl hypoteticky být soudobým falzem úspěšné tvorby našeho 

Mistra. Napodobitel, jenž obraz namaloval, mohl být činný v jeho dílně.  

   Motiv Zmrtvýchvstání Krista se inspirovalo utrpením, které probíhalo o velikonocích. Po 

třech dnech v hrobu vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Sochaři a malíři se především opírali  

o pasáže v evangeliích (Mt 28, 1-10; Mk 16, 1-8; L 24, 1-9; J 20, 1-18).  

   Tvůrce popisovaného výjevu se řídil evangeliem podle Matouše (27, 64) ve kterém se praví, 

že na pokyn židovských veleknězů dal Pilát Pontský hrob hlídat vojáky, aby apoštolé 

neukradli mrtvého Ježíše.234 Rovněž umělec se inspiroval apokryfním Petrovým 

protoevangeliem, kdy scénu namaloval za svítání.235  

   Ústředním tématem kompozice je stojící Kristus na hrobě, kterého doprovázejí dva spící 

vojáci. Kristus je vyobrazen v krajině. Na jedné straně je mohutná hradba skalisek a na druhé 

straně je nízkým horizontem ztvárněná krajina s městskou architekturou.  

   Stojící Kristus, jenž je ošacen do velkého roucha, v jedné ruce drží tyč ukončenou křížem  

a praporem. Gestem druhé ruky označuje svoje konání. Ruka, která je v lokti pokrčena, je 

v pohybu vzhůru. Dlaň ruky je otočena k divákovi. Hlava Kristova je namalována z en face. 

Inkarnát obličeje zdobí zdánlivě shodné znaky s předchozí tvorbou našeho Mistra. Tvář zdobí 

řídký vous s tmavými kadeřemi. Hlavu ještě zdůrazňuje svatozář s ornamenty. Svrchní 

roucho, jenž má upnut Kristus pod krkem, se rozevírá. Pod pláštěm se objevuje anatomie těla. 

Roucho, které je přehozeno přes ramena, vytváří pohybem ruky, která drží standartu 

mohutnou drapérii látky. Ruka skasává plášť, který spadá dolů až téměř k levému kolenu.  

Druhá ruka je pokrčena a přes ruku má přehozenu látku svrchního šatu. Anatomie Kristova 

těla je asymetrická oproti předchozích vyobrazeních. Deformované proporce jsou nejlépe 

vidět u nohou. Úzké nohy sice malíř opatřil mírným kontrapostem, ale nedokázal již pracovat 

s perspektivní zkratkou u pat a nártů.    

   Kristus jež stojí na obdélníkovém náhrobku, který je částečně zakryt vojáky, je umístěn 

horizontálně. Spící biřici jsou namalováni v brnění 16. století. Brnění doplňují volně opřené 

halapartny.  

   Zmrtvýchvstání Krista je na známou kvalitu díla Mistra litoměřického oltáře či jeho 

nástupce nebo napodobitele nepříliš zdařilým dílem. Tvůrcovo řešení proporcí jej 

chronologicky vrací o několik let zpět.  

 

 

                                                 
234 ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha: Karolinum 2002, s. 313.  
235 Tamtéž s. 313.  
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ZÁVĚR 

   Mistr litoměřického oltáře je z hlediska tvorby jedinečná osobnost přelomu 15. a 16. století. 

Když si uvědomíme rozsah práce, zjistíme, že za krátkou dobu vytvořil díla vzniklá 

v prostředí Českého království. Ačkoliv výše popsané deskové obrazy zřejmě budou 

podrobeny novým poznáním, východiskem stylové analýzy bude Mistr litoměřického oltáře. 

Srovnání deskových obrazů nese problematiku nedostatku argumentů. I když jsem se pokusil 

je detailně popsat, nezbývá než konstatovat, že svým způsobem na sebe navazují. Torzální 

Litoměřický oltář, jenž patří mezi první vrcholnou práci Mistra, je po výtvarné stránce shodný 

s obrazem sv. Ondřeje. Zásadní zlom nastává při Strahovském triptychu kde se rukopis malíře 

mění. Změna rukopisu je evidentní i u oltáře Nejsv. Trojice. Oltářní křídla Týnská jsou 

přechodovým dílem mezi Litoměřickým oltářem a Strahovským triptychem. Dalším dílem, 

kterým se umělec prezentoval je oltář sv. Kateřiny. Objevují se zde jednotlivé shodné 

výtvarné postupy jako u Litoměřického oltáře a Strahovského triptychu. Samostatnou 

kapitolou je podobizna Albrechta z Kolovrat, kde určení autorství je nejproblematičtější. Po 

Strahovském triptychu malíř namaloval pro Jana z Wartemberka votivní obraz Posmívání 

Kristu. Důležitou otázkou je autorství při svatováclavském cyklu v kapli sv. Václava 

v chrámu sv. Víta v Praze. Srovnáním s deskovou tvorbou se cyklus shoduje s rukopisem 

Mistra litoměřického oltáře. Deskový obraz s motivem Zmrtvýchvstání je dodnes předmětem 

spekulací, jestli jej provedl pomocník či žák. Přikláním se k tvrzením, že Mistr obraz 

Zmrtvýchvstání nevytvořil. Ačkoliv obraz na první pohled vypadá jako dílo Mistra, po 

důkladné analýze vyplývá, že tvůrcem nebyl.  

   Další kapitolou, kterou uvedu, je původní stav nekompletních oltářů. Litoměřický oltář, jak 

výše bylo uvedeno, je zachován jen z části. Střed oltáře není dochován. Jsem si vědom, že se 

jedná o komplikovanou problematiku a hypoteticky se může jednat o malovaný střed 

s námětem Madony s donátory, Příchod tří králů, Oplakávání a Narození Krista.  

   Obraz sv. Ondřeje byl zřejmě součástí oltáře. Torzo oltáře muselo mít svůj ideový protějšek. 

Sv. Ondřej mohl být křídlem oltáře a protější křídlo mohlo obsahovat výjev apoštola. Motiv 

ve středu oltáře mohl nést několik christologických témat.  

   Ve Strahovském triptychu chybí jen levé křídlo. V horní části vnějšího levého pohyblivého 

křídla mohl být motiv „Příchod tří králů“.  Pod horním dílem je spodní část s tématem 

Vraždění neviňátek. Můžeme si povšimnout ideové spojení s protějším pravým křídlem kde 

jsou témata Narození Ježíše Krista a Útěk do Egypta.  
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   Oltářní křídla Týnská chybí prostřední výjev. Myslím si, že by to mohl být obraz s námětem 

Madony. Shodnou kompozici dvou světic užil i malíř oltáře z Duban.  

   V Oltáři sv. Kateřiny chybí střed a některé díly křídel. Chybějící motivy snad byly 

z kateřinského cyklu. Ve středu svatokateřinského oltáře mohl být výjev Madony.   

   Zásadní položenou otázkou je jestli umělec byl z Čech nebo ze zahraničí. Myslím si, že 

Mistr litoměřického oltáře mohl být povolán z franko–flámska. Příchod mladého umělce do 

jagellonských Čech mu poskytlo jedinečnou příležitost vyniknout ve významných zakázkách. 

Způsob budování prostoru, malby krajin a fyziognomií lidských tváří nemá v prostředí Čech 

po polovině 15. století dostatečné příklady. Ačkoliv jeho dosud známá tvorba byla 

uskutečněna na území Českého království, mohl se umělec zde usadit a podnikat odtud cesty 

do Podunají a severní Itálie.  

   Samotný život Mistra mohl začít okolo roku 1480. Eventuální příchod do Čech mohl být 

okolo roku 1500. Ovlivněn dílem Křivoklátské archy mohl změnit rukopis a podle něj 

vytvořit Litoměřický oltář. Malíř mohl použít prvky z Křivoklátské archy a transformovat 

k nim své poznání ze země původu. Po velkolepém díle vytvořil obraz s apoštolem  

sv. Ondřejem, který ještě drapérií a zlatým pozadím rezonuje na Litoměřický oltář. Vývojový 

skok okolo roku 1505 nastává když Mistr maluje dnes torzální Oltářní křídla Týnská. Začíná 

tu změna rysů tváří a drapérie. Podobizna Albrechta z Kolovrat je jasně zakotvena letopočtem 

na kopii obrazu. Originál ze sbírky Kistersse vykazuje shodný věk šlechtice. Mezi roky 1505 

až 1510 vytváří Strahovský triptych ovlivněn cestou do severní Itálie. Okolo let 1507-1508 

Mistr vytváří Posmívání Kristu. Vzhledem k této zakázce od Jana z Wartemberka Mistr nebo 

jeho dílna dostala mimořádnou úlohu – vymalovat svatováclavskou kapli legendou ze života 

sv. Václava. Dílo maluje v letech 1508 až 1509. V této nástěnné malbě využívá služeb 

několika dílenských pomocníků. Po roce 1510 získal Mistr nebo jeho pomocník příležitost 

k vyobrazení oltáře sv. Kateřiny. Okolo roku 1515 Mistr další zakázkou oltářem Nejsv. 

Trojice zakončil svou uměleckou dráhu. Obraz Zmrtvýchvstání vytvořil zřejmě dílenský 

pomocník nebo napodobitel. Mistr litoměřického oltáře po roce 1530 již netvoří anebo umírá.  

   Mistr litoměřického oltáře mohl a nemusel využít služeb eventuální dílny či pomocníka. 

Služeb pomoci určitě využil při nástěnném cyklu svatováclavském v kapli sv. Václava 

v chrámu sv. Víta v Praze. Určení pomocníka či dílny u deskových obrazu spočívá v poznání 

podkreseb a použití pigmentů. Z hlediska výtvarného určení se jedná o obtížnou otázku.  

   Další problematikou je použití kompozice. Mistr litoměřického oltáře se zřejmě inspiroval 

jihoněmeckou grafikou 15. století. Detailní motivy otevřeného okna do krajiny, ohně nebo 

lucerny se svící a interiéry obydlí snad převzal od franko–flámských Mistrů. Zobrazení světle 



 99 

modrého horizontu a bujné vegetace použil z „Podunajské školy“. Drapérii látek nejdříve 

čerpal od Mistra křivoklátské archy a po cestě do severní Itálie jej změnil. Při vykreslení vlasů 

a vousů použil tvorbu Mistra křivoklátské archy.  

   Mistr litoměřického oltáře byl na území království Českého významná veličina, která 

ovlivnila a posunula malířství směrem k ranné renesanci.  
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Přehled použitých zkratek a symbolů 
 

b.m.  – bez místa vydání  

cit.  – citováno  

cm   - centimetr  

DČVU – Dějiny českého výtvarného umění  

dr.     – doktor   

ed.     – editor  

in      - v, ve      

kol.   – kolektiv 

lit.   – litoměřického, litoměřický  

m      - metr   

nejsv. – nejsvětější  

nestr. – nestránkováno 

obr.   – obraz, obrázek  

p.      – pan  

PA    - Památky archeologické 

PGUČ – Pozdně gotické umění v Čechách  

prof.  – profesor  

r.       – rok, roku 

roč.  – ročník  

s.       – strana  

st.      – starší  

sv.     – svatá, svatý 

svaz.  – svazek  

tj.      – to je  

zv.    – zvaný  
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� Anglická anotace 
   Summary of this work is a description of board paintings of the Master of altar from 

Litoměřice. Futher on then the knowledge of literature concerning the Master of altar from 

Litoměřice. The Master of altar from Litoměřice was excellent in break of 15. and 16. century 

in Bohemia and is ascribed to create nine board paintings or altars and one mural painting.  

 


