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Annotation 

The diploma thesis focuses on the influence of Dutch realism on late Gothic panel painting in 

Bohemia; more specifically, it seeks to help answer the question of which artistic centre 

determined the nature of the renowned ark of Grand Master Puchner.  
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1. ÚVOD 

 

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou vlivu nizozemského realismu na pozdně 

gotickou deskovou malbu v Čechách. Styl nizozemského realismu je hlavním uměleckým 

proudem, který ještě před polovinou 15. století zasahuje téměř celou západní Evropu a 

v druhé polovině tohoto století se stává zcela dominantním. České země, vzhledem 

k problematické situaci způsobené zejména dopadem husitských bouří, se v této době ocitají 

na umělecké periferii. V době, kdy okolní země téměř nekriticky přijímají tento nový stylový 

proud, hledají Čechy jen těžce a pozvolna svou uměleckou orientaci, přičemž dlouho 

setrvávají na umělecké základně tzv. krásného slohu vytvořeného na počátku století. Je ovšem 

otázkou zda je nutno tyto retrospektívní tendence chápat v negativním smyslu, jak to 

vzhledem k budoucímu uměleckému vývoji činili někteří badatelé1. Každopádně se české 

prostředí s těmito novými stylovými tendencemi, přibližně od poloviny století, pomalu 

seznamuje. Nejprve přejímá pouze určité složky tohoto nového projevu, aby jej postupně 

pochopilo v jeho celistvosti. 

 

Hlavní předmětem mého zkoumání je známá Puchnerova archa, která je všeobecně 

považována za první významnější ohlas nizozemského realismu na našem území. Poměrně 

brzy si literatura uvědomuje také skutečnost, že se autor oltáře neseznámil s tímto 

progresivním proudem přímo v jeho epicentru, ale zřejmě v některé jeho okolní oblasti. Od 

vyslovení názoru Jaroslava Pešiny2, že malířovo umělecké východisko se nachází v Kolíně n. 

Rýnem, jej převzala téměř veškerá další literatura. Až v nedávné době začíná bádání hledat 

výtvarný původ Puchnerovy archy jinde3. Těžištěm mé práce se tak stává právě otázka 

stylového východiska Puchnerovy archy. Jelikož rovněž soudím, že malíř pražského oltáře 

prošel školením v Kolíně n. Rýnem, věnuji tamějšímu uměleckému vývoji značný prostor. 

Zároveň se podrobněji zabývám českou malbou po polovině 15. století. Na základě srovnání 

těchto dvou vzdálených uměleckých center se snažím poukázat na určité společné paralely či 

                                                 
1 Zejména KROPÁČEK 1946 a méně již PEŠINA 1940, 1950. 
2 PEŠINA 1949, 298-299. 
3 Např. BARTLOVÁ 2002, s. 245-250. - VLČKOVÁ 2005, s. 324. 
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styčné body. A posléze, na základě metody formálně stylové analýzy, se pokusím navrhnout 

možné konkrétnější východisko Puchnerovy archy. Zároveň jsem si vědom omezenosti 

metody stylové komparace forem, a proto mé závěry jsou pouze hypotetické povahy a 

nekladou si nárok na definitivní platnost. 

 

Vzhledem k předpokladu, že autor křižovnického retabula nepřišel s nizozemským uměním 

do přímého kontaktu, ale jen zprostředkovaně skrze země sousedící s Čechami, nevěnuji se 

nizozemskému vývoji samostatně, ale zaměřuji se více na sousední německé země. 
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2. VÝVOJ DOSAVADNÍ LITERATURY 

 

V podstatě veškerá odborná literatura věnovaná křižovnickému oltáři velmistra Puchnera se 

shoduje v hodnocení jeho vysokých výtvarných kvalit. Ať se jedná o jeho malované části, 

nebo řezanou Assumptu původně umístěnou ve středu oltáře. Zároveň panuje v literatuře 

shoda v konstatování skutečnosti, že v malovaných deskách retabula máme na českém území 

dochovaný jeden z prvních příkladů výtvarné reakce na moderní styl nizozemského realismu. 

Studie věnující se tématu podrobněji si zároveň uvědomují, že tato reakce nemohla 

proběhnout formou přímého kontaktu se soudobým nizozemským uměním, ale odehrávala se 

zprostředkovaně, pravděpodobně skrze oblasti německých zemí. Po jakých cestách se toto 

zprostředkování ubíralo, se již jednotlivé studie názorově rozcházejí. 

 

Do podvědomí odborné veřejnosti se archa dostává až v poměrně pozdní době, a sice během 

jejího vystavení v rámci retrospektivní výstavy r. 1891. Načež ji do literatury uvádí Karel 

Chytil4. Chybně ji sice datuje na přelom 15. a 16. století, ale již si správně všímá návaznosti 

desky s výjevem Předání kostela na tu samou scénu z křižovnického žaltáře z r. 1357. Později 

se k Puchnerově arše ještě krátce vrací v Malířstvu pražském5. Bez bližšího zdůvodnění zde 

soudí, že oltář je dílem malíře pražského původu. Zároveň nepřímou formulací „zobrazené 

předměty vedly umělce k samostatnějšímu pojímání“ si všímá přítomnosti jistého 

naturalismu. Postavy světic Ludmily a Voršily považuje za jedny z nejkvalitnějších té doby, 

naopak výjev Stigmatizace sv. Františka je dle Chytila proveden „jednoduchým způsobem 

staršího směru“. První souhrnnější pohled na Puchnerovu archu podává Vojtěch Sádlo6, který, 

na základě barokního popisu7, rekonstruuje původní vzhled oltáře, podrobně popisuje 

jednotlivé desky a bez bližších komparací shledává slohové východisko v norimberské malbě. 

                                                 
4 CHYTIL 1892, s .611-612. 
5 CHYTIL 1906, s. 151. 
6 SÁDLO 1931, s. 12-18. 
7 Tento popis pochází z konce 17. století, kdy byl starší kostel sv. Františka stržen a nahražen 
Matheyovou novostavbou. Popis byl publikován J. Morprem (MORPER 1927, s. 225-226). 
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Vyšších kvalit archy a silné nizozemské noty si tak všímá až Antonín Matějček8, na což 

navazuje Vincenc Kramář považujíc ji za nejvýznamnější dílo své doby u nás9. Josef Opitz 

v rámci souboru pozoruje kolísavost v kvalitě, přesto jej oceňuje jako nejlepší práci české 

tvorby poslední čtvrtiny 15. století10. Slohové paralely českého oltáře shledává ve francouzské 

a nizozemské deskové malbě11. 

 

Opakovaně a nejpodrobněji se Puchnerovou archou zabývá Jaroslav Pešina. Prvně a zároveň 

nejobsáhleji v rámci monografie pojednávající o pozdně gotické deskové malbě v Čechách12. 

Zabývá se tedy pouze malovanými částmi oltáře, řezbou Madony nikoli. Jednotlivé výjevy 

důkladně popisuje, ikonograficky hodnotí a snaží se je slohově zařadit. V rámci popisu se 

věnuje především výstavbě prostoru, přičemž oceňuje autorovu snahu zasadit výjevy do jejich 

přirozeného prostředí, ať se jedná o krajinu, interiér či neutrální prostor. Tuto tendenci 

považuje za navýsost nizozemskou, nicméně zdaleka nedosahující úrovně svých západních 

vzorů. Příčinu tohoto jevu shledává jak v omezených schopnostech malíře, tak v síle vlivu 

domácího prostředí, které ještě nebylo připraveno na tak důsledný výboj ke ztvárnění 

přirozeného prostředí. Vedle špatně konstrukčně řešených interiérů či nedokonalých 

perspektiv krajin, je podstatným důvodem tohoto stavu, dle Pešiny retardujícím, tradiční užití 

neutrálního pozadí či antirealistických podiovitých podlah. Tyto „české“ retrospektivní 

momenty jsou Pešinovi argumentem pro malířův domácí původ. V hledání slohové orientace 

pražského oltáře navazuje na Matějčkovu zmínku13 ohledně příbuznosti k boutsovské typice. 

Vyjmenovává mnoho formálních komparací, typika tváří či vývin prostoru, vycházejících 

z Boutsova díla, přesto se k přímému vlivu nizozemského mistra staví zdrženlivě a 

východisko hledá v dílně některého z jeho epigonů. Přes veškeré výhrady hodnotí celkovou 

výtvarnou úroveň křižovnického oltáře velmi pozitivně a vyzdvihuje především skutečnost, že 

český malíř po dosti dlouhé době opět navázal přímý kontakt s tehdejší nejprogresivnější 

uměleckou oblastí. 

                                                 
8 MATĚJČEK 1927, s. 98. 
9 KRAMÁŘ 1938, s. 20. 
10 OPITZ 1935, s. 15. 
11 OPITZ 1935, s. 10. 
12 PEŠINA 1940, s. 79-88. 
13 MATĚJČEK 1927, s. 98. 
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V článku z r. 194914 opouští možnost přímé zkušenosti s Nizozemím a malířovo místo 

vyučení hledá v některém uměleckém středisku německých zemí. Nejpravděpodobnějším se 

mu jeví Kolín n. Rýnem, který označuje za „vstupní bránu nizozemského umění na východ“ a 

místo, kde se nizozemský styl nejvíce zachovával ve své původní čistotě. Navíc v dílně Mistra 

Lyversbergovy pašije nachází konkrétní východisko českého malíře. Zde také upozorňuje na 

autora hlubockého epitafu s Ukřižováním15, kterého rovněž považuje za pionýra nového 

směru, který se za výtvarným poučením vydává až do vzdáleného Porýní.  

 

Deset let po vydání své první monografie pojednávající o deskové malbě, vydává Jaroslav 

Pešina další syntézu16, obohacenou navíc o fond renesanční deskové malby. Zde víceméně 

opakuje své dosavadní závěry. V rámci českého malířství hodnotí Puchnerovu archu jako 

ojedinělé dílo své vrstvy, přičemž konstatuje malířovu rozpolcenost mezi pozdně gotickým 

modernismem a českým tradicionalismem. Díky absenci jednotícího názoru a objímavého 

pohledu na prostor není autor oltáře schopen ztvárnit obraz jako výkroj skutečnosti. 

Realistický pohled na svět se mu tak daří jen v detailech. Východiskem českého malíře mu je 

opět dílna Mistra Lyversbergovy pašije. Odtud , dle Pešiny, přejal názor na prostor (krajinu i 

interiér), figurální typy, záhybové systémy rouch, aditivní princip pozdně gotického 

naturalismu ad. složky slohového názoru. Co se od stylu kolínského mistra odchyluje (hrubší 

fysiognomie, figurální kánon, omezení nizozemské výpravnosti aj.), považuje Pešina za 

důsledek malířova českého naturelu. 

 

V Paralipomenách17 označuje pražského Mistra Puchnerovy archy za rozhodného stoupence 

rogierovsko-boutsovského směru druhé nizozemské generace, který se, oproti staršímu Mistru 

Svatojiřského oltáře, již radikálně rozchází s domácí tradicí. Na základě restaurace 

zbývajících desek18 proběhnuvší v letech 1964-1965 ještě více vyzdvihuje výtvarnou kvalitu 

oltáře a zároveň dokládá jeho slohovou jednolitost. Za slohové východisko stále považuje 

kolínskou dílnu Mistra Lyversbergovy pašije. 
                                                 
14 PEŠINA 1949, s. 298-299. 
15 AJG, Hluboká. 
16 PEŠINA 1950, s. 27-30. 
17 PEŠINA 1967, s. 234-235. 
18 Desky s Předáním kostela, Smrtí P. Marie, Ukřižováním a se sv. Ludmilou a Voršilou. 
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Ve svých pozdějších pracích19 se již Pešina pevně drží svých dosavadních názorů. 

 

Dle Františka Matouše20 při pronikání pozdně gotických forem na české území sehrávaly 

hlavní roli grafické předlohy a putující mistři a tovaryši. Přičemž se styl nizozemského 

realismu do Čech nedostával ve své původní čistotě, ale notně zabarven německým filtrem. 

Jako nejvýraznější odraz nizozemského stylu vidí právě Puchnerovu archu a přejímá Pešinovo 

kolínské slohové východisko. 

 

Rovněž Albert Kutal21 shledává v Mistru Puchnerovy archy hlavního reprezentanta 

nizozemsky orientovaného proudu rogierovsko-boutsovského směru. A souhlasí s Pešinovým 

zařazením pražského malíře do dílny Mistra Lyversbergovy pašije. 

 

Roku 1969 v Mnichově vychází kniha kolektivu autorů pojednávající o českém gotickém 

umění. O pozdně gotické malbě píše stať Christian Salm22. Bodem obratu v české malbě vidí 

dílo Svatojiřského mistra, vycházející z norimberské malby vrstvy Mistra Tucherova oltáře. 

Tím se, dle Salma, česká malba opět staví po bok uměleckého vývoje sousedních zemí. Na 

tento základ přirozeně navazuje tvorba puchnerovského mistra. Upozorňuje, že nizozemské 

vlivy se do Čech nedostávají přímo, ale prostřednictvím grafik či fluktuací osob napříč 

dílnami. 

 

V souvislosti s nástěnnou výzdobou hradní kaple na Zbirohu se o křižovnickém oltáři zmiňuje 

i Josef Krása23. Tamější nástěnné malby, zejména fragment Smrti Panny Marie, klade na 

stejnou kvalitativní úroveň s pražskými deskami. A srovnává obličejovou typiku apoštolů: 

„bohatě diferencované stařecké fyziognomie apoštolů připomenou nejsilněji desky 

Puchnerova oltáře…“24. 

                                                 
19 PEŠINA 1978, s. 64. - PEŠINA 1984, s. 583. 
20 DENKSTEIN – MATOUŠ 1953, s. 57. 
21 KUTAL 1972, s. 194-195. 
22 SALM 1969, s. 362. 
23 KRÁSA 1978, s. 287. 
24 KRÁSA 1978, s. 287. 
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Podrobnějšímu ikonografickému rozboru archy se věnuje až r. 1984 Jiří Kropáček25. Nejprve 

provádí rekonstrukci oltáře, která se neliší od Sádlova pokusu a k tomu ještě, na základě 

onoho barokního popisu, doplňuje, že významnou složku oltáře tvořila „ rozličná sochařská 

výzdoba“ (tedy nejen řezaná Assumpta). Jedná se o trojdílný oltář s trojbokou skříní 

s Assumptou ve středu, dvěma pevnými křídly a dvěma křídly pohyblivými. Typologické 

paralely shledává Kropáček ve francké oblasti, zejména v Norimberku. Dle autora, sestává 

tematika oltáře ze tří rovin, které se navzájem prostupují a tvoří tak logický obsahový celek. 

Jedná se o roviny vážící se k historii křižovnického řádu, k českým patronům a k oblasti 

obecně náboženské. Přičemž se tyto tematické složky vrství kolem tří obsahových os: 

eschatologické, eucharistické a mariánské. Středovou sochu dává do souvislosti 

s norimberskou produkcí, zároveň ale ani neodmítá Homolkovu myšlenku norimberského 

importu26. Původ slohu Puchnerovy archy, stejně jako Pešina, vidí v dílně Mistra 

Lyversbergovy pašije. V české deskové malbě ovšem vliv Puchnerovy archy znám není, ale, 

na základě Krásovy zmínky27, považuje nástěnnou malbu v hradní kapli na Zbirohu za dílo 

malíře Puchnerovy archy. 

 

V katalozích z NG v Praze se k osobnosti Mistra Puchnerovy archy dvakrát vyjadřuje 

Ladislav Kesner. Poprvé28 pouze stručně shrnuje dosavadní výsledky bádání. Podruhé29 

doplňuje, že autor oltáře byl činný jako malíř deskových obrazů a byl hlavou velké dílny 

působící v 80. letech v Praze. Dle Kesnera, některé ostatní dochované desky tohoto období 

jeví podobný stylový základ jako křižovnický oltář, zároveň ale vylučuje jakýkoli dílenský 

vztah. Puchnerovu archu tak pokládá za solitér. 

 

Z recentní literatury se k problematice oltáře vyjadřuje Milena Bartlová30. Původ kompozic 

odvozuje z dobové grafiky a stylové východisko Mistra Puchnerovy archy shledává v díle  

                                                 
25 KROPÁČEK 1984, s. 151-160. 
26 HOMOLKA 1967, s. 191. 
27 KRÁSA  1978, s. 287. 
28 KESNER 1984, s. 276-277. 
29 KESNER 1988, s. 62. 
30 BARTLOVÁ 2002, s. 245-250. 
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vídeňského Mistra Schottenaltaru. Dále Jitka Vlčková31 nadhazuje hypotézu, že autoři 

malované i sochařské části oltáře mohli projít norimberským prostředím, kde se seznámili 

s nizozemsky orientovaným slohovým proudem. Jako další možné umělecké východisko, na 

základě intenzivních kontaktů v rámci křižovnického řádu, jmenuje Vratislav. 

 

Dochovanou řezbou Madony se uměleckohistorické bádání intenzivněji zabývá ještě později, 

než tomu bylo v případě malovaných částí. Vícekrát se k ní vrací Jaromír Homolka. V r. 1967 

na jejím příkladě dokumentuje vyhraněný norimberský vliv v Praze32. Později 33 středovou 

sochu považuje již přímo za import z Norimberka. V syntetické knize o pozdně gotickém 

umění v Čechách, v rámci ikonografického obsahu oltáře, poukazuje na výraznou souvislost 

s dobou předhusitskou, což dokládá na akcentaci mariánské složky, ztělesněné právě sochou 

Assumpty. Tento ikonografický typ považuje za jeden z nejoblíbenějších motivů katolické 

strany v Čechách 2. poloviny 15. století: „takřka za její typ reprezentativní“34. Na základě 

veliké oblíbenosti tohoto typu také v Norimberku a díky četným stylovým paralelám, 

považuje i zde pražskou sochu za import. 

 

Podrobněji se Assumptou od křižovníků zabývá ještě Jiří Fajt, a to zejména v syntetické studii 

zabývající se pražským pozdně gotickým řezbářstvím35. Také on vidí jasnou uměleckou 

vazbu na norimberskou produkci. A to jak z typologického hlediska, kdy konstatuje fakt 

existence značného množství norimberských oltářů s Assumptou ve skříni, tak i z komparace 

jednotlivých příkladů. V těsnou souvislost tak staví pražskou řezbu a Madonu z oltáře závěru 

severní boční lodi norimberského kostela Frauenkirche. Vzhledem k silné majetkové základně 

křižovnického řádu na území západních Čech a vzhledem k tamější, silně francky, respektive 

norimbersky, orientované produkci, si Fajt klade lákavou otázku, zda pražský oltář (včetně 

malované složky) nemohl být vytvořen právě některou západočeskou dílnou, nacházející se 

na křižovnickém dominiu. Každopádně odmítá názory považující Assumptu za norimberský 

import. 
                                                 
31 VLČKOVÁ 2005, s. 324. 
32 HOMOLKA 1967, s. 191. 
33 HOMOLKA 1983, s. 478 . - HOMOLKA 1984, s. 543. 
34 HOMOLKA 1984, s. 183-184. 
35 FAJT 1995, s. 38. 
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3. UMĚLECKÝ VÝVOJ V ČECHÁCH A V KOLÍN Ě N. RÝNEM 

 

3.1 Umělecký vývoj v Čechách 
 

Asi nejvýznamnějším badatelem, který se intenzivně zabýval problematikou pozdně gotické 

deskové malby byl Jaroslav Pešina. Výsledky jeho celoživotního bádání víceméně shrnují jím 

psané kapitoly v Dějinách českého výtvarného umění z r. 198436. Směr jeho bádání podstatně 

ovlivnil mimo jiné Pavel Kropáček svou monografickou studií o malířství doby husitské37. 

Ten, ačkoli vycházel z formálně slohového rozboru, kterým navazoval na metodiku svých 

učitelů (zvl. Antonín Matějček), obohatil v našem kontextu o socio-společenský pohled a 

kontext. Právě v tomto směru lze chápat Pešinovu interpretaci daného období jako dobu 

kvalitativního úpadku ve srovnání s krátce předešlou a kvalitativně prvořadou lucemburskou 

epochou. V nedávné době sice proběhly pokusy o revizi (především) Pešinových závěrů, které 

ovšem v mém pohledu více odrážejí apriorní konstrukt badatele a méně vycházejí z detailní 

analýzy jednotlivých děl38. Z těchto důvodů se spíše snažím navázat – aniž bych ovšem 

opomíjel některé novější poznatky – na fundamentální a v mnoha směrech stále inspirativní 

dílo Jaroslava Pešiny39. 

 

Po vyčerpávajícím období husitských válek se zpustošená země probouzí k životu jen 

pozvolna. Prioritou je logicky především obnovení hospodářské základny a nastolení politické 

stability. Umělecká produkce se tak dostává na druhou kolej zájmu. Tvorba, násilně přerušená 

na většině území40 již s propuknutím bouří, obnovuje činnost velmi pomalu. Avšak již doba, 

bezprostředně předcházející válkám, jeví příznaky uměleckého vyčerpání. Je to čas vrcholení 

a následného doznívání tzv. krásného slohu41. Krásný sloh se konstituuje na počátku 80. let 

                                                 
36 PEŠINA 1984, s. 355-395. 
37 Pavel Kropáček: Malířství doby husitské, Praha 1946. 
38 V tomto směru zmiňme především snahy Mileny Bartlové pozměnit chronologie a slohová 
zařazení jednotlivých děl – srov. Bartlová 2001. 
39 PEŠINA 1940, 1950. 
40 S vyjímkou jižních Čech, kde pod rožmberskou vládou panoval poměrný klid. 
41 Česká varianta internacionální gotiky. 
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14. století dílem Mistra Třeboňského oltáře42 a vrcholí před koncem století. Jeho formy jsou 

závazné ještě v druhém desetiletí 15. století, aniž by se však ještě výrazněji vyvíjely. Z toho je 

patrné, že i v době ve které panují pro produkci umění poměrně příznivé podmínky, samotný 

umělecký vývoj se ocitá téměř ve slepé uličce, jakoby nebyl schopný setřást ze sebe 

dogmatická pouta krásného slohu. Samozřejmě, že dochovaný fond české deskové malby je 

velmi torzální, přesto lze soudit, že již v této době, domácí vývoj začíná za evropským 

pomalu zaostávat. Především ve srovnání s franko-vlámskou oblastí, kde jsou již na počátku 

století položeny základy budoucího vývoje, ve smyslu přibližování obrazového prostoru 

realistickému názoru43, tento odstup vynikne nejmarkantněji. Ve franko-vlámské knižní 

produkci je rychle překonáván obecný odpor mezinárodní gotiky k vývinu prostoru a izolaci 

figury a zobrazované scény jsou čím dál častěji zasazovány do krajin či interiérů, které si 

postupem času vydobývají čím dál více místa v rámci obrazové výstavby. 

V monumentálnějším měřítku na tento základ posléze navazuje tvorba Mistra z Flémalle a 

Jana van Eyck. Dílem těchto dvou nizozemských velikánů jsou určeny cesty, kterými se bude 

evropské malířství nadále ubírat. 

 

U těchto dvou vlámských realistů začíná etapa pozdně gotického malířství. Pojem pozdní 

gotiky zde užívám s vědomím nedokonalosti tohoto označení a aplikuji ho, jakožto obecněji 

chápanou definici, na umělecké období závěrečné fáze pozdního středověku, ve smyslu 

přiblížení zobrazovaného k reálnému světu, k větší dynamičnosti, dramatičnosti a expresivitě. 

S tím, že časové ohraničení je diskutabilní a liší se, co do počtu uměleckých oblastí. Ačkoli 

tematika obrazů zůstává víceméně tradiční, tedy z drtivé většiny sakrální, působí výtvarný 

projev jako protiklad transcendentně chápaným uměleckým dílům předchozích století. 

Náboženské výjevy se již neobjevují v nutně nadčasových prostorách, dodávajících námětu 

dojem vznešené posvátnosti a již nejsou obklopeny nezbytným zlaceným symbolickým 

pozadím, naopak odehrávají se v soudobých reáliích blízkých a snadno pochopitelných 

tehdejšímu divákovi. 

                                                 
42 Inkunábulí slohu jsou zejména postavy ženských a mužských světců se specifickým 

záhybovým systémem, třeboňského oltáře (dnes v NG, Praha). 
43 Exponentem vývoje je hlavně knižní malba.  
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Tento nový směr vychází tedy z ohniska nizozemské oblasti, odkud se přes Porýní šíří do 

německých zemí a odtud dále na východ. Oblasti východně od Rýna tento progresivní proud 

zasáhl ve dvou vlnách. První, vycházející právě z impulzů Roberta Campina a Jana van Eyck, 

se šíří zejména ve třetím desetiletí 15. století. Ovšem v německých zemích je styl 

internacionální gotiky také hluboce zažit a toto „ars nova“ je vůči staršímu umění tak 

radikální, že dosah ovlivnění je pouze omezený. Některé umělecké osobnosti sice záhy 

přejímají realistické podněty v překvapivé stylové čistotě a kvalitě, nicméně zásadnějšího 

vlivu na své konzervativnější kolegy nemají. Jmenuji jen nejvýraznější příklady: tak boční 

oltář z Tiefenbronnu (1431) švábského malíře Lucase Mosera, ze Švábska je rovněž 

wurzbašský oltář Hanse Multschera (1437), v Kolíně n. Rýnem jisté podněty přejímá Stefan 

Lochner a v Rakousku nacházíme Mistra Albrechtova oltáře, jehož eponymní oltář je z roku 

1438.  

 

Jak bylo řečeno, radikálnost eyckova umění a jeho dokonalá stylová komplexnost, srovnatelná 

s italským quatrocentem, je po obsahové i formální stránce těžko uchopitelná v oblastech 

severně od Alp. Člověku 15. století navyklému na předchozí charakter sakrálního umění 

plného symboliky a vážné posvátnosti, zkrátka jistá profanace a žánrovitost náboženských 

výjevů musela být cizí. 

 

Proto naturalistické výdobytky Jana van Eyck odpluly stejně rychle jako se uchytily. Ani ne 

generaci po vystoupení Jana van Eyck, dochází i v samotném Nizozemí k částečné reakci 

ztělesnéné dílem Rogiera van der Weyden. Za mnohé sice vděčí umění Jana van Eycka, 

biblické příběhy se odehrávají v bohatých krajinách či soudobých měšťanských interiérech, 

nicméně jeho celkový výraz je středověkému člověku evidentně bližší a srozumitelnější, než 

projev jeho předchůdce. 
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Proti eyckově „klasickému“ uměřenému stylu, je Weydenova tvorba plná exprese a patosu. 

Max Friedländer44 hodnotí jeho malbu jako kvalitní, ale ve srovnání s Janem van Eyckem, 

jako zpátečnickou a vůči eyckově svěží malbě plné života, jako suchopárnou a bezkrevnou. 

První výpad nizozemského realismu směrem na východ sice nezaznamenal většího, či 

trvalejšího úspěchu, přinejmenším připravil alespoň půdu pro jeho další šíření. Podobně jako 

v Čechách, i v německých zemích, umělecká produkce jen ztěžka ze sebe setřásává tradici 

oblíbeného stylu internacionální gotiky. S definitivní platností se toto daří až po polovině 

století, kdy rogierovský sloh dosahuje naprosté hegemonie. Přes Porýní se nezadržitelně šíří 

jižními i severními oblastmi německých zemí do Slezska a do rakouských zemí. S tím, že 

Čechy prozatím zůstávají imunní. 

 

Tím se opět navracíme k českému poválečnému vývoji. Bylo řečeno, že zájem o výtvarnou 

kulturu byl odsunut stranou a že příčinnou tohoto stavu byla jak samotná materiální ničivost 

husitských válek, tak ale i nepřímý faktor slohového manýrismu pozdního krásného slohu 

válkám předcházejícího. Kvalitativní propast české umělecké tvorby vynikne jak ve srovnání 

s okolními zeměmi, tak v porovnání s díly lucemburské éry. 

 

Hlubokou uměleckou krizi dokládá rovněž více než skromný počet dochovaných památek, 

svědčící o skutečnosti, že v oblastech zasažených bouřemi, byla tvorba patrně zcela přerušena. 

Po alespoň částečné politické a ekonomické stabilizaci poměrů, ke které však dochází až 

v poděbradské éře, se situace začíná zlepšovat i ve výtvarné oblasti. Umělecká produkce 

navazuje na dědictví krásného slohu, kopíruje jeho výtvarná schémata, variuje jeho 

charakteristická schémata, ale „klasické“ vyrovnanosti a dokonalosti formy počátku století 

nedosahuje. 

 

Z této kategorie je deska se sv. Felixem a Adauktem45. Na reversu desky je postava Krista 

Trpitele obklopeného Arma Christi. Kvalitativní pokles úrovně je patrný více u této figury, 

než-li u světeckých postav přední strany. Především zde vyniká pomocná úloha obrysové i 

                                                 
44 FRIEDLÄNDER, 1934. 
45 Městské muzeum, České Budějovice. 
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vnitřní linie. Kristovo tělo je přesně vymezeno tlustou obrysovou čárou a definování 

objemovosti jednotlivých tělesných partií prostřednictvím jemné modelace je zde již 

evidentně nad malířovo schopnosti. Postoj i typika Kristovy tváře vychází z rozšířené 

typologie tohoto ikonografického námětu běžné v průběhu první třetiny 15. století46. Draperie 

sv. Adaukta respektuje tradiční krásnoslohý záhybový vývin stejně jako šat sv. Felixe. 

Draperie prvního je artikulována velkými kaskádovitými mísami, jejichž hřbety jsou zdařile 

modelovány. Proti tomu draperie druhého světce je o poznání plošnější, plastičnost záhybů je 

zde silně redukována a kaligraficky rozložena, kdy je linii přisouzena větší role, než barevné 

modelaci. Motivy řadící desku blíže k polovině 15. století jsou zejména lomenost záhybů cípu 

Kristovy roušky a rukávů andělů v horních rozích desky přední strany, více naturalisticky 

pojatá tvář sv. Felixe a celkové zhrubnutí formy, nemyslitelné v tvorbě počátku století47. 

Retrospektivním prvkem je rovněž malý vývin prostoru. Postavám je dán úzký pruh země, na 

kterém stojí před neutrálním pozadím. 

 

Deska se sv. Adauktem a Felixem pochází z českobudějovického dominikánského kláštera. 

Z jihočeské oblasti také pochází početný soubor deskových maleb, které charakterizuje 

poměrná stylová jednota, opět se retrospektivně orientující na tvorbu vrcholného krásného 

slohu. U drtivé většiny těchto děl není známa jejich provenience a rovněž datace je pouze 

relativní, určená na základě formálních komparací. Zároveň se v rámci tohoto souboru 

objevují první prvky, které je možné označit již jako pozdně gotické. Nutno míti ovšem na 

paměti, že tyto prvky, ať už se vyskytují ve formě lomených záhybů či většího sklonu 

k naturalismu, se zpočátku objevují jen jako izolované jevy naroubované na starší strukturu. 

V žádném případě tedy nejde o komplexnější pochopení charakteru pozdně gotického umění, 

s veškerými jeho výdobytky. 

 

Vynikajícím představitelem, na kterém si lze exemplárně ukázat základní charakteristiky 

tohoto souboru, je známá Assumpta z Deštné48. Vedle monumentálního měřítka, na sebe 

                                                 
46 Tento typus se objevuje jak v malbě, tak i v plastice. Srovnejme obě sochy bolestných Kristů 
z pražských radnic nebo Krista roudnického triptychu. Další komparace - PEŠINA 1940, str. 21. 
47 PEŠINA 1940, str. 21. 
48 NG, Praha. 
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upozorňuje také svou výraznou kvalitou. Madona stojící na půlměsíci v květnici, je 

korunována dvěma anděly49. Její útlá vysoká postava je zahalena tradičním červenomodrým 

šatem, pod nímž skrývá krásný brokátový oděv. Vývin figury s mírným kontrapostem a velmi 

jemně naznačenou esovkou, hlavou nakloněnou směrem k dítěti, je opět krásnoslohého 

původu. Obličejové typy, zvláště půvabná idealizovaná tvář Mariina, mají úzké paralely 

s typikou počátku století. Jsou to opět některé záhybové detaily, které posouvají Assumptu za 

hranici krásného slohu blíže k polovině století. Tyto výrazně zalamované záhyby, s úzkými, 

poměrně hlubokými proláklinami, jsou patrné zejména na rukávech červeného šatu klečícího 

donátora v levém dolním rohu a poté ještě, rovněž na rukávech korunujících andělů v horní 

části obrazu. U oděvu Marie je to již méně patrné, avšak pokročilejší motivy tu v dolních 

partiích spatřujeme také. Zejména v levém dolním cípu svrchního pláště mačkajícího se u 

země, nebo u spodního okraje bohatě se zalamujícího brokátového roucha. Obdobně jako 

zalamující se záhyby jednotlivých šatů, lámou se i nápisové pásky nesené anděly. Jako novum 

v české malbě, jeví se také nezvykle naturalisticky spodobněný trávník, s četnými věrně 

podanými rostlinami. Jako bezprostřední vzor madony deštenské uvádí Jaroslav Pešina50typ 

madony vyšebrodské. S tím argumentem, že typika hlavy Marie a postav andělů obou obrazů 

je obdobná, lišící se pouze v podružných detailech. 

 

Soudobé repliky madon vyšebrodského typu (roudnického?) jsou velmi oblíbené a dochoval 

se jich větší počet. Jednou z nich je i tzv. Madona Budějovická51, kterou Pešina52 klade do 

stejné dílny ze které vyšla Assumpta z Deštné. Oproti Assumptě vychází budějovická Madona 

z typologie roudnické a vyšebrodské madony, zachycené pouze od pasu nahoru. Malířské a 

stylové stanovisko je tu však velmi blízké, což dává za pravdu Pešinově konstatování ohledně 

dílenské souvislosti. U obou je naprosto stejná obličejová typika Marie, dítěte i obou 

korunujících andělů. Rovněž princip aplikace progresivnějšího záhybového stylu na méně 

exponovaná místa (Mariina rouška nebo pláště andělů), který tak příliš nevzdaluje repliku od 

prototypu, je stejný. 

                                                 
49 K tomuto ikonografickému typu podrobněji CIBULKA 1929, s. 80-127.  
50 PEŠINA 1940, s. 29. 
51 Městské muzeum, České Budějovice. 
52 PEŠINA 1940, s. 30-31. -  PEŠINA 1950, s. 19. 
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Podobným ikonografickým typem jako deštenská Assumpta je tzv. Assumpta Lannova53, 

lišící se od ní pouze absencí dvou korunujících andělů. Uvádím ji zde jako příklad formálního 

tradicionalismu, který je schopen v podstatě bez jakékoli transformace opakovat morfologický 

slovník počátku století. Madona i všechny světice, prezentující se na rámu, mají tentýž jemný 

idealizující obličejík s drobnými vyšpulenými rty, úzkým nosíkem a vlasy sčesanými přes uši 

za krk. Stejně tak Mariin svrchní plášť s jeho bohatými kaskádami spadajícími od pravého 

pokrčeného předloktí  a s hlubokými mísovitými záhyby ve středu je „klasickou“ ukázkou 

krásnoslohého draperiového systému. Ani v draperiích světců či donátorů rámu obrazu, které 

v této vrstvě bývají často vhodným prostorem k experimentování, žádný náznak nového 

zalamujícího se stylu neshledáváme. Proto je víceméně jediným argumentem pro pozdnější 

dataci obrazu k roku 1450 úbytek malířské kvality54. 

 

Dalším vývojově důležitým dílem jihočeské provenience je Madona Jindřichohradecká55. 

Střed obrazu je tvořen polopostavou madony s dítětem vyšebrodského typu, v rozích 

obohaceného o postavy evangelistů. Typ madony je po stránce stylové i ikonografické, až na 

drobnější detaily, tradiční. V některých scénách rámové výzdoby se ale objevují určité 

motivy, zhruba odpovídající současnému uměleckému vývoji okolních zemí a v Čechách do 

té doby nevídané. Zásadní je v tomto smyslu zejména rozvinutí prostorové výstavby 

některých scén. Nejvíce patrné je to u výjevů s Narozením Krista a Klaněním králů dolní lišty 

rámu. Scény zde jsou zasazeny do prostorově správně zobrazených chýší, na které navazuje 

kamenitá ruina nebo kousek krajiny56. Podobně i výjev se Zmrtvýchvstáním Krista 

vykračujícího z diagonálně posazeného sarkofágu umístěného v krajinném prostředí nemá 

v českém malířství obdoby. Takovéto kompozice, s postavou Krista umístěné v ose obrazu a 

lemovanou na pozadí dvěma pahorky, často potkáváme v tehdejší vestfálské malbě. 

V postavách scén vyobrazených na rámu se často uplatňuje již docela radikální forma 

                                                 
53 Pocházející původně ze sbírky Vojtěcha Lanny. Dnes v NG, Praha. 
54 PEŠINA 1940, s. 32-33. Argumentuje obecnějším zhrubnutím formy či tvrdým linearismem, 
kterým jsou pojednány některé draperie (donátorský pár a Máří Magdalena). 
55 Dnes na zámku v Jindřichově Hradci. 
56 PEŠINA 1940, s. 34-35. Zde upozorňuje na první případ vlivu grafik Mistra E.S. v českém 
prostředí. Konkrétně srovnává scénu Narození s jeho rytinou L 23. 
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lámaných záhybů (roucho anděla ze Zvěstování nebo šat Kristův ve Zmrtvýchvstání). Tento 

vyspělý záhybový styl a vliv grafik Mistra E.S. vedou Pešinu k dataci desky do počátku 60. 

let 15. století57. V opozici těmto moderním kompozicím stojí jiné výjevy, především 

Obětování v chrámu, Nanebevstoupení Krista a Seslání Ducha svatého, které čerpají ještě 

z karlovské tradice knižní malby. 

 

Ve své první velké syntéze pozdně gotické deskové malby v Čechách58 Jaroslav Pešina 

rozlišuje v rámci jižních Čech, tedy v jediné tehdejší české oblasti schopné souvislejší 

umělecké produkce, dvě skupiny děl. Rozlišovacím kritériem mu přitom je slohový charakter 

malovaných desek. Zjednodušeně řečeno, první skupinu charakterizuje jako soubor děl, která 

znovu oživují krásnoslohou tradici a která se jí, až na drobné detaily, věrně drží. Proti tomu 

klade druhou skupinu, která ve svém jádru sice rovněž vyrůstá z krásného slohu, ale zároveň 

na jeho vnitřní strukturu dosti radikálně nasazuje četné motivy pozdně gotického charakteru. 

Později59 vkládá Pešina mezi tyto dvě skupiny ještě třetí, jakousi přechodnou skupinu. Tu 

sestavuje z pouhých tří desek60. Charakterizuje ji jako slohově promiskuitní, což dokládá na 

kombinacích draperiových systémů, kdy se spolu snoubí rovnou tři soustavy: typ dlouhých 

souběžných řas, bohatě vyvinuté kaskády a ojediněle typ lomených záhybů. Ve skutečnosti je 

však tato skupina navzájem svázána jen velmi volně. Tak na Švamberském Navštívení 

zlámaných záhybů příliš nenalezneme. Zároveň formální podobnosti nepřesahují slohově 

obecnější rovinu. Mnohé postavy jsou sice oděny do šatů s dlouhými paralelními řasami, což 

však nijak blíže neurčuje konkrétnější vztahy mezi těmito třemi deskami. Posléze v 

Paralipomenech61
částečně relativizuje některé své závěry. Vzhledem k nejasné dataci a 

původu většiny dochovaného fondu si uvědomuje problematičnost vytyčení určitější 

„vývojové řady“ a stručnou komparací výtvarných forem načrtává obrysy jednotlivých 

dílenských okruhů62. 

 
                                                 
57 PEŠINA 1940, s.34. 
58 PEŠINA 1940, s.35. 
59 PEŠINA 1950, s. 18-19. 
60 Tzv. Švamberské Navštívení (NG, Praha), Madona Bruselská a Madona Krumlovská (NG, 
Praha). 
61 PEŠINA 1967, s. 217-259. 
62 PEŠINA 1967, s. 219-220. 
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Vzhledem k nedostačujícímu stavu bádání a v rámci určitého zjednodušení, postačujícímu 

intencím vymezené problematiky práce, omezím se zde na vytyčení dvou širších souborů děl, 

vzniknuvších v období zásadním pro pozvolný přechod k formám pozdní gotiky. Prvním je 

výše zmíněný soubor, retrospektivně navazující na období krásného slohu. Druhý soubor, 

který vytyčím níže, charakterizuje větší recepce progresivnějších západních vlivů.  

 

Velmi blízko k sobě mají desky tzv. Vyšebrodská Madona svatovítského typu63 a tzv. 

Blánická deska64. Vyšebrodská Madona je ve středu obrazu replikou známé svatovítské 

madony z počátku 15. století. Samotnou formu vrcholně krásnoslohého prototypu napodobuje 

věrně, avšak zhrubnutí malířského přednesu je rovněž nepřehlédnutelné. Toto zhrubnutí je 

ještě patrnější na figurální výzdobě rámu. Styl postav rámu je syntézou některých pozdně 

gotických a starších motivů. Tak draperie opět vykazují značně pokročilý zalamovaný styl 

záhybů, patrný hlavně u postav andělů a sv. Barbory. Proti tomu hlavy světic s typickým 

decentním úklonem na stranu, nepřítomným výrazem idealizujících tváří odpovídají starší 

vrstvě. S tím, že samozřejmě postrádají dokonalost formy, která tu je navíc vymezena 

výraznou linií. 

 

Deska z Velké Blánice zobrazuje tři stojící světecké postavy natočené ve tříčtvrtečním profilu. 

Jejich výrazně stylizované obličeje se odvolávají na typiku vytvořenou v éře krásného slohu65. 

Stejně tak stylizace vlasů a vousů do šnekovitých útvarů je charakteristická pro období 

počátku století a odporuje naturalistickému duchu nového stylového proudu. Zřejmě 

nejsnadněji aplikovatelným prvkem přicházejícím ze západu do českých zemí je systém 

draperie zalamovaných záhybů. Byl snadno odvoditelný z grafických předloh, které po 

polovině století v poměrně hojném počtu přicházely z okolních zemí do Čech. A oproti např. 

pozdně gotickému názoru na prostor, s jeho empiricky zachycovanými průhledy do 

hlubokých krajin či městských prospektů, je jistě lehce uchopitelný i méně nadaným malířem, 

který jej může snadno zasazovat do naučené výstavby obrazu. Proto se v dochovaných 

                                                 
63 Klášter, Vyšší Brod. 
64 Pocházející a rovněž dnes se nacházející ve farním kostele ve Velké Blánici na Písecku. 
65 Exemplární srovnání nabízí deska z Dubečka (NG, Praha). Nejvíce klasickou je tvář sv. 
Prokopa. 
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památkách, jako první ohlas nově se šířícího pozdně gotického stylu, po dlouhou dobu 

objevuje jen tento jev. Stejně tak je to v případě blánické desky, kde malíř staví postavy na 

úzký pruh trávníku před ornamentální brokátové pozadí, a opět se odvažuje pouze odění 

světců do šatů lámaných záhybů. Jejich styl je alespoň již poměrně radikální, což ukazuje 

hlavně střední postava sv. Jiljí. Zde se u země draperie láme v plastické kornouty a různé 

trojúhelníkové útvary s prohlubněmi. Jen ve středu figury nacházíme starší typ paralelních 

vertikálních řas, jinak na rukávech i na kapuci jsou záhyby bohatě lámány. 

 

Na základě vypjaté plastičnosti forem členěných linií a podobností obličejových typů 

(zejména sv. Vojtěcha z dolního rámu vyšebrodské madony a sv. Prokopa blánické desky, ale 

i sv. Jiljí a klečícího donátora) usuzuje Jaroslav Pešina66 na společné dílenské východisko. 

Vzhledem k pokročilému stylu draperií lze obě desky vročit na počátek 60. let.  

 

Svým slohem se k tomuto souboru řadí také triptych z Duban, nikoli však již svým 

původem67. Ve středu oltáře se nachází tradiční ikonografický typ Assumpty incoronaty, 

obklopené na vnitřních stranách křídel sv. Kateřinou a Barborou. Je dalším důkazem jak 

hluboko je v českém malířství zakořeněn odkaz krásného slohu. Madona stojí v kontrapostu a 

vytváří tak mírnou esovku. Přes její spodní šat je přehozen svrchní plášť na prsou sepnutý 

kosočtverečnou agrafou. S pravého ramene se plášť přilíná k paži, ovíjí se kolem pokrčeného 

předloktí, u pasu vytváří hluboký mísovitý záhyb a přes objem pokrčeného kolena spadá 

k zemi. Na levém boku plášť od Mariiny ruky, na které sedí malý Kristus, spadá 

v kaskádovitém pohybu dolů. Kompozičně se tedy jedná o „klasickou“ strukturu 

kanonizovanou v období krásného slohu. Co však by v tomto období bylo nemyslitelné, se 

odehrává ve spodní partii, kde se draperie láme při dopadu na zem a vytváří fantaskní útvary 

různých kornoutovitých dutých zlámaných forem. Jiným typicky českým momentem jsou 

idealizované lyricky ztvárněné obličejové typy všech zúčastněných. 

                                                 
66 PEŠINA 1967, str. 220. Zároveň za jejich společné východisko považuje dílnu ve které vznikla 
Doudlebská Madona. 
67 Triptych pochází ze středočeských Duban. Kramář a posléze Pešina  automaticky dílo řadí 
do produkce středních Čech, ačkoli formální blízkost s některými jihočeskými památkami 
(zejména s Vyšebrodskou madonou svatovítského typu) je více než zarážející ( KRAMÁŘ 1938. 
– PEŠINA 1940, 1950, 1967). 
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Výše jsem zmínil vliv grafických předloh68, který se však doposud, v rámci obrazové plochy, 

omezoval jen na lokální izolovaná draperiová schémata. První českou malbou, která se nechá 

grafikou inspirovat hlouběji, a odváží se převést do deskového média i prostorovou výstavbu 

a kompozici předlohy je známá destička se Zvěstováním69. Zároveň je tato drobná deska 

prvním výraznějším příkladem, i když značně rustikálním, dokazujícím pokles české výtvarné 

kultury, recepce vlivu nizozemského realismu. Jako první na zcela prvotní předlohu, tedy na 

slavný střední obraz mérodskéhu triptychu70 Roberta Campina71, poukázal Antonín 

Matějček72. Ten zároveň dokládá, že toto spojení nemohlo být přímé, ale nejpravděpodobněji 

se odehrálo skrze nedochovanou grafickou předlohu, kopírující Campinovo Zvěstování. 

Oproti originálu vidíme na pražské destičce veškeré nedostatky se kterými soudobá česká 

malba zápasila. Výjev je zasazen do interiéru, perspektivně špatně konstruované místnosti. I 

když, Campinova výstavba prostoru je pouze empiricky cítěná, působí mnohem přesvědčivěji 

a stabilněji, než labilní architektura českého obrazu. Kompozice pražského zvěstování je 

sraženější, než u nizozemského vzdušnějšího vzoru, čímž scéna vyvolává dojem stísněnosti. 

Jinak vztah, právě vstoupivšího, archanděla a Marie sedící před lavicí je obdobný. Liší se jen 

v časovém momentu, kdy Marie pražského obrazu již pozvedá hlavu od knihy a přijímací 

gesto pravé ruky divákovi prozrazuje, že právě akceptuje andělovu výzvu. Také letící 

hominikulus v bezprostřední blízkosti Mariiny hlavy, prozrazuje, že okamžik inkarnace se 

blíží. U newyorského výjevu Marie ještě kontempluje nad prorockým textem, aniž by 

zaregistrovala andělův příchod. Náhlost Gabrielova zjevení vyjadřuje právě zhasnutá svíčka, 

pod vlivem jeho pohybu. Porovnáme-li ladný postoj mérodského anděla s poněkud toporným 

pohybem druhého, nebo artikulace tělesných článků obou Marií, cítěné pod jejich bohatými 

draperiemi, vidíme propastný kvalitativní rozdíl. Rovněž vynikající schopnost naturalisticky 

                                                 
68 V západní Evropě, a pravděpodobně také v Čechách, největšího vlivu zaznamenal 
porýnský Mistr E.S. A to jak po stylové, kompoziční i ikonografické stránce. 
69 NG, Praha. 
70The Metropolitan Museum of Art, The Cloisters Collection, New York. 
71 Přikláním se zde k Panofského ztotožnění anonymního Mistra z Flémalle s pramenně 
doloženým jménem Robert Campin, přesto, že pozdější literaturou bylo často 
zpochybňováno. Naposledy Dirc de Vos. De Vos navíc Mérodský triptych vyjímá z ouevre 
flémallského anonyma a zařazuje ho do jeho širšího dílenského okruhu - DE VOS 1999, s. 75, 79. 
72 MATĚJČEK 1930, s. 314d. 
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ztvárněných povrchů různých materiálů, tak charakteristická pro nizozemskou malbu této 

vrstvy, zde absentuje. Vypadá to, že autor české destičky se o tento problém ani nikterak 

nestaral a barva mu, při znázorňování figurativních předmětů sloužila, jen ke kolorujícímu 

účelu. Stačí porovnat džbánek na stolku mérodského zvěstování, na jehož skvěle 

charakterizovaném glazovaném povrchu se odehrává efektní hra světel a stínů s velmi 

jemnými přechody od jasných bílých ploch do hlubokých stínů, se 

schematizovaným džbánkem pozdějšího obrazu. Samozřejmě je pražský obraz ochuzen o 

propracovaný systém tzv. skrytého symbolismu73, jehož existenci prokázal Erwin Panofsky a 

který se odráží v předmětech, zdánlivě pouhého žánrového účelu. Tak je na pražském obraze 

vynechána nika s cínovou nádobou na vodu a bílým ručníkem, symbolizující čistotu Panny 

Marie, lvy na opěradle lavice prezentující ji jako trůn Šalomounův ad74. Českou, respektive 

jihočeskou, provenienci díla opět spolehlivě prozrazuje obličejová typika archandělova a 

Mariina. Zase to jsou ony abstrahující tváře idealizujících typů s jemnými nosy a drobnými 

rtíky. Andělovo vlasy jsou stylizované do šnekovitých útvarů, Mariiny jsou sčesány s čela 

přes ucho, odkud v kudrlinách spadají na rameno. Blízké obličejové paralely anděla, jsou 

v rámci jihočeského souboru, vidět např. na andělech rámu tzv. Vyšebrodské madony 

svatovítského typu. Přes veškeré nedostatky, zejména ve výstavbě prostoru a užívání 

perspektivních zkratek, navíc možná ovlivněné již vadnou předlohou75, zůstává toto 

zvěstování dosavadní nejvýznamnější reflexí nizozemského realismu, která ohlašuje nutný 

budoucí vývoj české malby. 

 

Jiné dílo této vrstvy, které vykazuje silné západní vlivy je triptych z Jeníkova76. Oproti 

předchozím, jihočeským, dílům vznikl velmi pravděpodobně v některé dílně severozápadních 

Čech. Proto svědčí, jak místo původu (Duchcov), tak slohová příbuznost k sasko-durynské 

umělecké oblasti. Střední deska zachycuje, v českém prostředí ojedinělý námět, zvěstování 

v symbolické formě lovu na jednorožce. Je to ikonografické téma, ve výtvarném ztvárnění 

obsahující mnoho figurativních předmětů s jinotajným významem. Toto téma, zaměřené 

                                                 
73 PANOFSKY 2006, s. 119-154. 
74 PANOFSKY 2006, s. 166-169. 
75 PEŠINA 1940, s. 41-43. 
76 Okresní muzeum, Duchcov. 
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původně na vystižení mariánského dogmatu Mariina neposkvrněného početí, se postupem 

času profanizuje, až v období pozdní gotiky nabývá téměř žánrového loveckého výjevu. Již 

Josef Opitz správně upozorňuje, že tato varianta zvěstování je častá v sousedním Durynsku. 

Na to navazuje posléze Jaroslav Pešina77, který, vedle ikonografické inspirace, hledá v této 

oblasti rovněž stylové východisko, s tím že česká tradice, v podobě obličejové typiky apod., 

zde má rovněž silné zastoupení. Nicméně, později v Paralipomenech78toto své stanovisko 

relativizuje ve prospěch většího stylového podílu českého živlu79 a klade si otázku zda 

Durynsko vůbec hrálo v tomto případě větší stylotvornou roli. Jako kompozičně blízké uvádí 

obrazy stejného námětu z erfurtského dómu a mladší, z doby kolem roku 1440 pocházející 

desku výmarského muzea. Ovšem za ikonograficky a skladebně nejbližší považuje jinou 

desku se zvěstováním z erfurtského kostela sv. Severina. Ta je datována do 70. let 15. století, 

což jí činí poněkud pozdním příkladem pro českou desku. Tu nejprve Opitz80datuje do 

rozmezí let 1460-80, což posléze Pešina81, ovšem bez jakékoli argumentace, upřesňuje do let 

kolem roku 1460. K tomuto názoru jej patrně vedla zejména obličejová typika Marie a anděla, 

svým idealizujícím charakterem, navazující na typiku častou v rámci jihočeského souboru. 

Duchcovský obraz tak sice bude patrně starší než erfurtský, což však nevylučuje možnost, že 

oba mohly vzniknout dle podobného vzoru. Rozhodně však nelze souhlasit s Pešinovým 

pozdním názorem, že stylový charakter mohl být výslednicí ryze českých podnětů. Tomu 

odporuje pouhé srovnání s mladším výjevem ze sv. Severina. Zde je sice prostor rozvinut do 

větší hloubky, obohacen četnějšími detaily, typika tváří je jiná i draperiový záhybový styl je 

jiný. Avšak společnými znaky jsou totožná celková kompozice i skladba obou hlavních 

postav. U mladšího obrazu sice anděl přichází zleva, zde zprava. Toto přehození mohlo být 

způsobeno např. grafickou předlohou s obrácenou kompozicí. Jinak archandělovo gesto ruky 

s rohem přikládajícím k ústům i jeho postoj směřující k pokleku je obdobný. Stejně tak je 

stejná kompozice sedící Panny Marie, do jejíhož klína se chystá položit hlavu jednorožec. 

V jistých motivech erfurtská malba čerpá z uměleckého repertoáru malby nizozemské první 
                                                 
77 PEŠINA 1940, s. 47-48. - PEŠINA 1950, s. 22. 
78 PEŠINA 1967, s. 221. 
79 V duchcovské desce tak nachází, jak jihočeskou komponentu, čerpající z tradice krásného 
slohu (typika tváří), tak na základě postřehu Vincence Kramáře vidí styčné body i s mladším 
oltářem z Duban, zejména, co se záhybového slohu týče. 
80 OPITZ 1930, s. 560. 
81 PEŠINA 1940, s. 47. 
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generace, které posléze nacházíme na desce z Duchcova. Tak postava Gabrielova s bohatým 

brokátovým pláštěm, s plasticky akcentovaným lemem, sepjatým sponou s drahokamy má 

paralely v malbě Jana van Eyck82. Duchcovská deska je tak časným příkladem opětovného   

navázání uměleckých styků s vyspělejšími okolními zeměmi. Durynská oblast nebyla ovšem 

nijak progresivní a sama reaguje ještě na podněty vycházející ze starší nizozemské vrstvy 

okolo Roberta Campina či Jana van Eyck. Tato tendence přejímání moderního stylu přes 

prostředkující okolní, zejména německé, země bude v české tvorbě platná ještě poměrně 

dlouho. 

 

Na erfurtskou malbu83 první poloviny 15. století navazuje také křídlo oltáře z Bystřice u 

Kadaně84. Pravděpodobně se jedná o fragment oltáře 14 sv. pomocníků z kadaňského 

františkánského kostela85. Jde o dílo jiného stylového charakteru než předchozí. Výraznějších 

nizozemských slohových elementů zde nevidíme. Sražené postavy širších objemů jsou jiného 

kánonu, než štíhlé postavy duchcovského oltáře. Zaujme výrazný realismus tváří, čitelný 

zejména u sv. Erasma a Blažeje v horní polovině obrazu. Jaroslav Pešina bystřickou desku 

označuje jako první opravdu pozdně gotickou malbu na českém území86. 

 

Již Antonín Matějček v monografické studii věnované Votivnímu obrazu pana z 

Všechlap87upozorňuje u této desky na přítomnost ozvuků tvorby Jana van Eyck. Ty byly opět 

zprostředkovány skrze oblast německých zemí, přičemž Matějček uvažuje o dolnosaském 

vlivu. Na to navazuje Pešina s poukazem na blízkost české desky k tvorbě Mistra oltáře ze 

Schläglu88. Ať už eyckovské vlivy prošly jakýmkoli médiem, jejich ohlas je velmi zřetelný. 

Ať v prohloubeném realismu Mariiny tváře, vyjadřující citové pohnutí, nebo v kompozicích 

postav a jejich oděvů. Pešina89sice v utváření spodních rouch v dlouhé paralelní řasy vidí 

retrospektivní tendence odvolávající se na starší českou malbu. Avšak tento styl, kdy je šat 

                                                 
82 Např. andělé v nástavci Gentského oltáře (sv. Bavo, Gent). 
83 PEŠINA 1940,s. 44. 
84 Městské muzeum, Litoměřice. 
85 OPITZ 1930, s. 561. 
86 PEŠINA 1940, s. 45. 
87 MATĚJČEK 1930, s. 314d. 
88 PEŠINA 1940, s. 48. 
89 PEŠINA 1950, s. 23. 
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nad boky přepásán a kolem opasku vytváří drobné záhyby a posléze v dlouhých úzkých 

záhybech spadá k zemi je běžný i v díle Eyckově90. Nejtěsnější vazby nabízí srovnání skladby 

svrchního pláště Panny Marie a pláště sv. Doroty Gentského oltáře. Je to stejná kompozice, 

s ramen spadajícího šatu, který je ohnutým předloktím přidržován k tělu, odkud spadá k zemi. 

Je artikulován drobnějšími kaskádovitými záhyby a úzkými dlouhými proláklinami. 

Významným krokem vstříc realističtější výstavbě prostoru, dle nizozemského ideálu, je 

nahrazení tradičního zlaceného pozadí přirozenou modří oblohy91.  

 

Ojedinělým oltářem přijímajícím nizozemské poučení skrze oblast Slezska je mladší oltář z 

Duban92. Na základě typologické komparace oltáře bylo na slezskou souvislost upozorněno 

již v katalogu Braune-Wiese93, s poukazem na tamější častý výskyt tohoto skříňovitého typu 

oltáře (tzv. Viereraltar). Vincenc Kramář posléze považuje též slohový charakter maleb za 

blízký slezské tvorbě a konkrétně poukazuje na známý svatobarborský oltář z roku 144794. 

Obě retabula sice sdílejí určitý obecnější stupeň ovlivnění nizozemským realismem95, jinak si 

ale příliš blízká nejsou. Jedině snad komparace obličejové typiky sv. Barbory varšavského 

oltáře s Marií z Korunování či Navštívení oltáře pražského mohla Kramáře svést k tomuto 

spojení. Zejména je nápadný rozdíl ve formování draperie, kdy záhyby svatobarborského 

oltáře nejsou zalamovány tak radikálně a jsou spíše plošné96, kdežto záhyby dubanské archy 

jsou lámány o poznání výrazněji a jsou hluboce plasticky artikulovány (exemplární je to u 

výjevu Korunovace Panny Marie středního nástavce). Proto Jaroslav Pešina toto Kramářovo 

stanovisko hodnotí kriticky97 a dává archu z Duban do stylové souvislosti se dvěma křídly 

z vratislavského diecézního muzea, které jsou hrubším derivátem oltáře sv. Barbory. Navíc 

                                                 
90 Asi nejbližší příklady představují některé postavy (např. sv. Dorota) v zástupu sv. panen na 
střední desce Gentského oltáře. 
91 I když nejde v české malbě o první příklad. 
92 Původně ve farním kostele v Dubanech. Dnes v NG, Praha. 
93 BRAUNE – WIESE 1929. 
94 Muzeum Narodowe, Warszawa. Dnes ve fragmentárním stavu, kdy se zachovala pouze 
střední deska retabula.  
95 Varšavský oltář vedle nizozemských vlivů, zprostředkovaných zřejmě Porýním, vykazuje 
rovněž stylové motivy vycházející z malby norimberské (Tucherův oltář). K tomu naposledy 
KOCHANOWSKA – REICHE 2006, s. 152-153. 
96 Čímž se odvolávají na styl první nizozemské generace. 
97 PEŠINA 1940, str.52. 
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jsou tato křídla datována do 60. let98, což je doba značně bližší českému oltáři, datovatelnému 

podobně, zejména na základě draperiového stylu. 

 

Z pohledu stylového vývoje je nejprogresivnějším dílem této vrstvy Svatojiřský 

oltář99pocházející z kláštera sv. Jiří na Pražském Hradě. Je to dílo, které lze ve své 

komplexnosti považovat za pozdně gotické. A to zejména v bohatém, výrazně plasticky 

artikulovaném, lámaném stylu draperií, nebo v realistických tvářích zúčastněných. Jen vývin 

prostoru, kromě scény Boje sv. Jiří, je omezen na úzké jeviště a pozadí je tvořeno tradičním 

zlatým pozadím. Vůdčí malíř, dle svého hlavního díla označovaný jako Mistr Svatojiřského 

oltáře, nabyl základy svého výtvarného projevu v Norimberku100. Zatímco o místě stylového 

východiska panuje v odborné literatuře obecný konsenzus, v názoru na konkrétnější 

norimberský dílenský původ se značně rozchází. Zde zaujímá dominantní názor Jaroslav 

Pešina101, považující za hlavní inspirační zdroj dílnu Mistra Tucherova oltáře, jejíž tvůrčí 

vrchol spadá do 40. let 15. století. Zejména dlouhý časový úsek dělící tvorbu Tucherovského 

a Svatojiřského mistra vedl Jana Klípu v jeho diplomové práci102ke kritickému hodnocení 

Pešinova soudu. Na základě důkladné formální analýzy shledává ve vlivu Mistra 

Tucherovského oltáře jen povšechný odkaz, který zanechal v norimberském prostředí. Za 

hlavní východisko pražského oltáře pak považuje dílny, které jsou aktivní v 50. a 60. letech, 

zejména okruh Mistra oltáře z Velden a Mistra Wolfgangova oltáře103. Zároveň relativizuje 

důležitost otázky malířova původu a na základě jeho dobré znalosti jihoněmecké tvorby104 a 

zároveň absence výraznějších českých stylových prvků ve svatojiřském oltáři, se spíše kloní 

k malířovu německému původu105.  

 

                                                 
98 BRAUNE – WIESE 1929. 
99 NG, Praha. 
100 Jako první na tuto skutečnost poukazuje Kramář. 
101 PEŠINA 1940, s. 55-64. 
102 KLÍPA 2003. 
103 KLÍPA 2003, s. 49-77. 
104 Např. znalost grafik Mistra E.S., nebo salcburského oltáře Conrada Laiba. 
105 Oproti tomu Pešinova argumentace ve prospěch autorova češství je postavena na 
kategoriích obecnější povahy. 
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Každopádně je v tomto oltáři dochováno dílo nečekané vitální síly a vypjatého expresionismu, 

na českém území, do té doby nevídaném. Výrazné jsou zejména charakteristiky jednotlivých 

apoštolských tváří ústřední scény (např. ojedinělý typ apoštola se skřipcem) a vnějších křídel. 

Míra individualizace tu dosahuje vysokého stupně a tradiční idealismus obličejové typiky 

nacházíme již jen u ženských tváří. Co ale zaujme především, je dokonalá paleta temně 

žhnoucích teplých tónů. Ta už vůbec nemá v dosavadní české produkci srovnání a svou 

kvalitou převyšuje i své norimberské vzory.  

 

Na vnějších stranách křídel shledáváme již odlišnou ruku, než která vytvořila vnitřní strany. 

Tento dílenský pomocník se liší jiným malířským rukopisem106 a rovněž nedosahuje 

mistrových kvalit107. Za pozdější mistrovu práci považuje Pešina108 také nástavce z oltáře pro 

kostel Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani109. K atribuci nástavců hlavě svatojiřské dílny ho 

vede především blízkost obličejové typiky a pak také kvalita samotné malby i dokonalé 

zakomponování figur do složitého trojúhelníkového útvaru. I když si ve tvářích postav 

z Kadaně všímá přítomnosti mnohem většího stupně idealizujícího lyrismu, než je v pražském 

oltáři, přičítá ho na vrub síle české tradice, která se jednou, i u malíře tak silně naturalisticky 

cítícího, musela projevit. Zde se přikláním k interpretaci Jana Klípy110, který nástavce 

připisuje dalšímu mistrovu tovaryšovi, snad českého původu. 

 

Pozdnější prací dílny Mistra svatojiřského oltáře je kutnohorský Triptych s Madonou mezi 

světicemi111. Zde je anonymní idealizující obličejová typika ještě více vyhrocena a nemá 

daleko k typům první třetiny století112. Zejména patrné je to u typizovaných tváří ústředního 

                                                 
106 KLÍPA 2003, s. 16-24. 
107 To je patrné zejména na zhrubnutí forem (hl. na tvářích), ale i na jiné formulaci 
draperiového systému, kdy draperie vnitřních stran mají jasnou organizaci a jsou správně 
plasticky artikulovány, jsou oproti tomu záhyby šatů postav vnějších křídel uspořádány značně 
chaoticky a nelogicky. 
108 PEŠINA 1950, s. 25. 
109 Dnes v NG, Praha. 
110 KLÍPA 2003, s. 90-109. 
111 Chrám sv Barbory, Kutná Hora. 
112 Zejména oválný obličej Madony s jemnou kresbou obočí, nosu i úst. S vlasy lemujícími obrys 
hlavy a přes ně přehozenou rouškou. Stejně tak distingovaná gesta světic, se kterými drží své 
atributy, jsou blízké povaze krásného slohu. 
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výjevu, které Pešina113 trefně vystihuje jako „sestersky“ si podobné. Výjev střední desky 

Madony mezi světicemi je v českém prostředí nový. Tento ikonografický motiv se rozvíjí od 

počátku 15. století ve Francii, Porýní a později i v Nizozemsku114. V oblasti středního Porýní 

je tento mariánský výjev hodně oblíbený v Kolíně n. Rýnem. Z této časové vrstvy je to např. 

deska od Mistra Legendy sv. Voršily115, datovaná do počátku 80. let116. S kolínskou produkcí 

si je kutnohorský triptych blízký v celkovém lyrickém vyznění námětu, v začlenění sv. 

Voršily, v Kolíně tak populární světice, do českého obrazu, ale i v jiných motivech. Např. sv. 

Kateřina kutnohorské desky, sedící z profilu v popředí, vykazuje překvapivě blízkou paralelu 

k mučednici z doprovodu sv. Voršily z křídla známého Lochnerova oltáře z dómu117. Jedná se 

o téměř identickou podobu s vyklenutým čelem, výrazným nosem a vystupující bradou. Nebo 

motiv těžkého brokátového závěsu drženého anděly, je prvek se kterým se v Kolíně 

setkáváme od počátku století až hluboko do jeho druhé poloviny.Vyvstává tak otázka zda 

souhlasit s Jaroslavem Pešinou118a hledat kompoziční i stylové vzory opět v oblasti 

Norimberka, kde jsou např. obličejové typy výrazně hrubší a expresivnější119. Oč je vývin 

prostoru střední desky potlačen, o to je prohlouben na vnitřních stranách bočních křídel. Zde 

již není sakrální dojem zvyšován neutrálním zlaceným brokátem. Naopak, mariánské scény 

jsou zasazovány do reálného prostředí hlubokých interiérů, či krajiny dovolující pohled na 

město posazené na horizontu. 

 

Závěrečným článkem ve vývoji svatojiřské dílny je triptych120 obdobného námětu jako oltář 

ze sv. Barbory. Z vývojového pohledu dokládá jistý úpadek malířské kvality, kdy od 

vrcholného díla Svatojiřského oltáře evidentně slábl podíl vedoucího mistra na jednotlivých 

zakázkách a naopak vzrůstala účast jeho tovaryšů. Oproti oltáři z Kutné Hory tu jsou patrné 

zhrubnutí malířského přednesu a problémy s kompozicí. Zejména na středním výjevu jsou 

                                                 
113 PEŠINA 1950, s. 26. 
114 PEŠINA 1940, s. 68-71. 
115 KLÍPA 2003, s. 85. 
116 ZEHNDER 1990, s. 378. 
117 Tento Lochnerův triptych byl často kopírován i transformován do grafických médií. Např. 
kopie Mistra Mariiny oslavy (WRM 85). 
118 PEŠINA 1950, s. 26. 
119 Tento fakt Pešina opět vysvětluje vnitřní tendencí české malby k idealismu. 
120 NG, Praha. 
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postavy neuměle stlačeny na stísněném prostoru. Systém draperiových záhybů, který byl již 

na předchozím obraze značně rozvolněn, zde již nepodléhá žádné organizaci. Na křídlech i ve 

středu spatřujeme stejné mariánské scény, akorát dlaždicová podlaha Madony mezi světicemi 

předchozího tu je nahrazena trávníkem, charakterizujícím prostředí jako rajskou zahradu. 

 

S činností Mistra svatojiřského oltáře občas bývá spojován fragment triptychu s Nevěřícím 

Tomášem121. Matějček jej považuje za dílo přinášející po roce 1470 na české území 

nizozemskou estetiku, zprostředkovanou prostředím německých zemí. A právě pouze zde, ve 

společném norimberském východisku, shledává spojitost se svatojiřským oltářem122. Pešina123 

konstatuje stylovou blízkost, která rovněž pramení ze společného norimberského zdroje, 

přičemž malíř strahovské desky si vybírá ze široké škály norimberské tvorby 40-80. let. Právě 

přítomnost jistých wolgemutovských prvků124 jej vede k dataci kolem r. 1480. Stejně jako 

Matějček vidí přítomnost českého elementu v typice některých postav125. Později Ivana 

Kyzourová a Pavel Kalina126 hypotetický autorův český původ odmítají s poukazem, že 

přítomnost „české“ obličejové typiky v norimberském prostředí nebyla nic neobvyklého a 

domnívají se, že obrazy pocházejí z dílny blíže neurčeného norimberského malíře. Titíž autoři 

také upozorňují na grafickou předlohu pašijových výjevů (L.142) Israela van Meckenema, 

jejíž architekturu strahovský obraz věrně kopíruje (dokonce i s monogramem na soklu127). 

Ačkoli architektura do detailů vychází ze svého grafického vzoru, využívá ji autor pouze jako 

vhodný rámec pro vlastní scény, které obratně komponuje do hotové architektury. Tuto 

schopnost je nutno vyzdvihnout ještě s tím ohledem, že postavy zúčastněných scén jsou 

značného měřítka a jsou blízko k sobě nahuštěny, přesto kompozice působí nerušeně a je 

obratně vyvážená. Výše nadhozený bližší vztah Mistra svatoji řského oltáře a malíře Triptychu 

s Nevěřícím Tomášem128 je nutno spíše odmítnout129. To jak na základě výrazně odlišného 

                                                 
121 Strahovská obrazárna, Praha. 
122 MATĚJČEK 1931, s. 349. 
123 PEŠINA 1940, s. 73-74. 
124 Např. dvouplánovitost simultánních scén. 
125 Např. tvář sv. Petra vybízí ke srovnání s deskou z Dubečka apod. 
126 KYZOUROVÁ - KALINA 1993, s. 30-31. 
127 Jen s tím rozdílem, že na originální grafice je zkrácený monogram IM a na desce autorův 
běžnější celý monogram IVM. 
128 K tomu je ještě Pešinův pozdní názor, kdy hovoří o mistru desky ze Strahova jako o 
dočasném spolupracovníku svatojiřského mistra. PEŠINA 1984, s. 582. 
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pojetí typiky tváří obou mistrů, jinak chápaného vztahu postavy a draperie, přičemž na 

strahovském obraze draperie nemá takový ornamentální význam, ani není tak plasticky cítěná 

a je pod ní jasně zřetelný objem postav. A tak hlavní argument, tedy společná zářivá paleta 

sálajících barev, proč dávat oba malíře do užšího vztahu, je potřeba okomentovat jako příčinu 

společného slohového východiska. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
129 K tomu KLÍPA 2003, s. 99-101. 
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3.2 Umělecký vývoj v Kolíně nad Rýnem 
 

Kolem roku 1400 se v Kolíně, obdobně jako v ostatních evropských uměleckých centrech130, 

dostává ke slovu zjemnělý sloh internacionální gotiky. Společným jmenovatelem tohoto 

mezinárodního stylu je tendence k výrazně lyrickému pojetí, k co největší barevné i 

kompoziční harmoničnosti. Prostor se v tomto dekorativním stylu uplatňuje jen zřídka. Důraz 

je kladen na elegantní bohatě ošacené figury s přepychovými šperky, které tak dávají šanci 

umělcovo schopnosti vyniknout v co nejzářivějším ztvárnění povrchu nejrozličnějších 

materiálů. S postupem času se v rámci obrazové plochy v některých oblastech uplatňuje více 

(Nizozemí, Francie), v jiných méně (české země, Kolín)  krajina131.  

 

Do Kolína, který předtím sotva přišel do styku s internacionální gotikou, tento styl uvedl 

Mistr Veroničiny roušky132. V městě nad Rýnem byl činný zhruba v letech 1395-1415. 

Všeobecně se za místo jeho školení považuje Kolín, s tím že silná západní komponenta se 

vysvětluje pravděpodobným pobytem v Dijonu v okruhu Jeana Malouela a Jacquemarta 

Hesdina133. Brigitte Corley k tomu ještě dokládá velmi dobrou znalost tvorby Conrada von 

Soest134. Pro to hovoří i změny v určení autorství děl obou malířů135. S příchodem do Kolína 

pak Mistr Veroničiny roušky vytváří osobitou syntézu vzešlou z dlouhé domácí tradice 

obohacenou o franko-vlámské prvky. Tak např. v mnohokomparzové Kalvárii (WRM 11) se 

propojuje výrazný franko-vlámský stylový element s italskou kompozicí, zprostředkovanou 

vestfálským prostředím. Již v tomto ukřižování nalézáme charakteristickou barevnou skladbu, 

která bude v následujících desetiletích pro kolínskou malbu tak typickou; totiž barevný akord 

sestávající z výrazných sytých barev kontrastně vedle sebe poskládaných (zejména žlutě, 

                                                 
130 Hlavní evropská centra internacionální gotiky: Paříž, Praha, Kolín, sev. Itálie ad. 
131 Za inkunábule mezinárodní gotiky jsou považována díla Mistra Třeboňského oltáře 
(Čechy), Wiltonský diptych (Anglie), tondo s Pietou od Jeana Malouela (Paříž), dílo Melchiora 
Broederlama (Burgundsko) či tvorba Conrada von Soest (Vestfálsko). 
132 Pojmenovaný dle desky se sv. Veronikou v mnichovské obrazárně. 
133 ZEHNDER 1990, s. 316. 
134 CORLEY 2000, s 75-77. Přesvědčivě zde srovnává Krista z Ukřižování oltáře z 
Niederwildungen Conrada von Soest s obdobným námětem Krista Mistra Veroničiny roušky 
(National Gallery of Art, Washington); dále užívání obdobného puncování, které se vyskytuje 
pouze u těchto dvou malířů. 
135 Např. deska s Nejsv. Trojicí a Veraikonem na reversu (WRM Depos.363) kdy byla nejprve 
Stangem (1967) připsána Conradovi a posléze Buddem (1986) atribuována Mistru Veroničiny 
roušky. Pro kolínského mistra hovoří zejména malířštější pojetí a jemnější modelace. 
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modře a červeně136). Obraz sv. Veroniky, poskytnuvší nouzové jméno kolínskému mistru, 

dokládá jeho mistrovství  v zacházení s barvou; cit pro jemnou rafinovanou modelaci barvou 

vynikne především v šatech sedících skupinek andělů, jejich nádherně barevných křídlech a 

zejména v dokonale promodelované trnové koruně Krista převážně zelenou barvou, pouze na 

několika trnech vytaženou bělobou a u temene přecházející v černě. Mistr sv. Veroniky ve 

svém pozdním období opouští „vyvážený“ figurální kánon internacionální gotiky ve prospěch 

subtilních protáhlých postav s extrémně hubenými údy137. Protáhlý figurální kánon existoval 

v Kolíně již v poslední třetině století (např. známý oltář sv. Kláry v kolínském dómu138). 

V charakteristických rysech své tvorby měl Mistr Svaté Veroniky dalekosáhlý vliv na další 

vývoj malířství v Kolíně n. Rýnem. Po další desetiletí se šířila jeho typika tváří ženských 

světic s bolestným či melancholickým výrazem, typika obličeje ukřižovaného Krista je rovněž 

jakoby kanonizována, to samé platí o figurálním kánonu postav  s jejich měkce spadajícími 

draperiemi. Samotný draperiový systém, který v principu dodržuje závazné schéma 

internacionální gotiky je zde lehce  transformován v osobitý projev, jež bude nadále 

charakterizovat kolínskou produkci. Z úzkých ramen spadá plášť těsně přiléhající k tělu, 

kolem přikrčené ruky (často držící atribut či plášť) se ovíjí, aby posléze mohl v mírných 

kaskádách spadat k zemi; pod pláštěm je těsně přivinutý šat uplatňující se většinou pouze 

v partii hrudi (např. světice křídel Madony s hráškem, WRM 10). Zásobnici záhybových 

vzorů představují postavy apoštolů doprovázejících Ukřižování (WRM 14). Zde spatřujeme 

jak tradiční draperiové kompozice s trubicovitými záhyby po stranách postavy a kaskádami 

veprostřed (sv. Pavel), tak již skladby méně svázané konvencí mezinárodního stylu 

upřednostňující spíše přirozený spád šatu (sv. Ondřej). Stejně tak se v budoucí místní tvorbě 

bude i nadále projevovat vliv malířského pojetí Mistra sv. Veroniky. A to jak v jemném 

malířském podání tvarů a modelaci, či skladbě výrazných barev. 

 

Umělecká situace v Kolíně tedy i po smrti Mistra sv. Veroniky byla pod jeho silným vlivem a 

tím pádem stále v zajetí internacionální gotiky. Tento stylový proud se zde udržel téměř 

                                                 
136Ve starší kolínské malbě se více uplatňují zelené pigmenty na úkor žlutých. 
137 Tento posun lze pozorovat již u křídel triptychu Madony s Hráškem (WRM 10), která jsou 
pravděpodobně mladší než střed či u postav většího Ukřižování (WRM 14, po 1425). 
138 Druhé fáze výmalby oltáře (kol.1400) se účastnil i Mistr Svaté Veroniky. 
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nejdéle ze všech významných evropských center. Podle dochovaného materiálu lze určit 

jediného přímého následovníka, který prošel dílnou Mistra sv. Veroniky. Jedná se o Mistra od 

sv. Vavřince139. Ten používal stejné předlohy, techniku, ale rovněž obdobné puncy jako jeho 

učitel. Jeví se jako poměrně schopný kompilátor, kdy vedle výše zmíněných vzorů se 

inspiruje rovněž ostatní kolínskou, respektive vestfálskou tvorbou. Jen v desce ze sv. 

Vavřince vidíme hned vícero takovýchto výpůjček. Tak kompozice Smrti Panny Marie je 

převzata z dortmundského mariánského oltáře Conrada von Soest, skupinky andělů v dolních 

rozích Mariiny Korunovace zase z devočního obrazu se sv. Veronikou od Mistra Veroničiny 

roušky140, o malířském pojetí nemluvě. Ve scéně Zmrtvýchvstání Krista lze dokonce vidět 

vzdálenější ohlas téhož výjevu českého Mistra Třeboňského oltáře. Styl je samozřejmě 

odlišný, nicméně technika preferující malířštější pojetí si je blízká. Společné znaky ovšem 

vyniknou v kompozici, kdy na diagonálně položeném sarkofágu (kolínský je situován 

obráceně než pražský) stojí vzkříšený Kristus s korouhví a okolo něj polehávají čtyři vojáci; 

za Kristem do stran ubíhají dva kopce. Na sarkofágu kolínského stejně jako pražského obrazu 

je naznačeno žilkování mramoru. 

 

Postupně Mistr od sv.Vavřince následuje obdobný vývoj jako jeho učitel a vývin postav 

směřuje k protáhlejšímu kánonu. Tuto tendenci sledujeme již u ne zcela proporčně dobře 

zvládnuté Pokorné Madony (WRM dep.361, kol.1420) a zejména pak u dvou pozdějších 

pašijových křídel (WRM 20-27, 29-31). V pašijových křídlech, každé je dle vestfálské tradice 

rozděleno do dvou řad po třech výjevech, je hlavní důraz kladen na zobrazení postav a 

zároveň se objevuje nový prvek začlenění některých scén do interiéru či architektonického 

rámce (Kristus před Pilátem, Bičování a Korunování trním). Brigitte Corley upozorňuje, že 

spojení figur s architekturou vytváří jisté napětí, které navíc umocňuje jistý smysl pro 

dramatičnost jednotlivých postav. Tato nová dramatičnost a expresivita (patrná zejména 

v Bičování a Korunování trním) je již vzdálená charakteru Mistra sv. Veroniky. Na jejím 

základě Corley datuje pašijové desky do doby kolem roku 1430, kdy se obecně v kolínské 

                                                 
139 Dle desky s kristologickými a mariánskými výjevy pocházející z farního kostela sv. Vavřince 
(WRM 737). 
140 ZEHNDER 1990, s.494-498. 
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malbě umenšuje vliv Mistra sv. Veroniky141. Jakkoli Mistr od sv.Vavřince vychází ze vzorů 

svého učitele, jeho kvalit nedosahuje. Obratně sice kompiluje jednotlivé kompozice, po 

malířské stránce ale již zaostává. Patrné je to zejména v plošší modelaci tvarů, menší 

životnosti tváří či v už ne tak zářivé paletě barev. 

 

Mimo svého žáka má Mistr sv.Veroniky nepřímý vliv rovněž na oeuvre ostatních kolínských 

malířů. Z vícero příkladů(doplnit př v pozn.) jmenujme kvalitativně silného Mistra sv. 

Rodiny142. U něho Zehnder143předpokládá severonizozemský původ nebo minimálně 

umělecké vyškolení v této oblasti. Tomu by mohla odpovídat typika mužských tváří (např. 

mužské příbuzenstvo na střední desce WRM 59), která je blízká soudobé nizozemské knižní 

malbě (i Broederlam?). Na druhé straně příslušnost ke kolínskému uměleckému proudu 

dokládá typika velmi jemně modelovaných ženských tváří s příznačným lyrickým důrazem. 

Dále pak figurový kánon štíhlých postav s jejich splývavými měkkými draperiemi. Ty opět 

těsně ovinují předloktí, aby v klidných mísovitých záhybech spadali na zem. Zde lze spatřit 

vliv Mistra sv. Veroniky a zároveň souzvuk se současnou tvorbou. V jeho Ukřižování 

(Hessisches Landesmuseum, Darmstadt), zejména v naturalistické postavě Krista, Brigitte 

Corley vidí ozvuk svatobarborského oltáře144 hamburského Mistra Franka či tuší jejich 

společný nizozemský vzor145. 

 

Pro úplnost doplňuji ještě dva významnější malíře kolínské internacionální gotiky. Oba ve 

svém díle opět propojují jak západní, tak kolínský stylový prvek, zároveň se u obou již 

objevují výrazně expresívní tendence a občas až manýristicky protáhlé štíhlé postavy, jež 

charakter maleb již vzdalují od zásad mezinárodní gotiky. Prvním je Mistr Malých 

pašijí146spojující styl franko-vlámské knižní malby s kolínskou tradicí. Franko-vlámský prvek 

je zřetelný v poměrně široce rozvinuté krajině některých výjevů147 či v červeném pozadí 

                                                 
141 CORLEY 2000, s.105. 
142 Nouzové jméno tohoto anonyma dle triptychu se sv. Rodinou (WRM 59). 
143 ZEHNDER 1990, s. 21. 
144 Oltář sv. Barbory (Suomen Kansallismuseo, Helsinky, kol. 1420). 
145 CORLEY 2000, s.115. 
146 Označení dle fragmentu pašijového triptychu (WRM 38-45). 
147 Např. Kristus na hoře Olivetské (WRM 38), v legendě sv. Antonína (WRM 52) a zejména v 
realistickém pohledu na prospekt Kolína ve scéně Umučení sv. Voršily (WRM 51). 
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vnějších stran pašijového triptychu, kolínský zase v určitých kompozičních uspořádáních148. 

Druhým pak je Mistr Pašijových scén149(?) v Kolíně působící až do 40. let 15. století. Vedle 

lyrického idealismu a typického záhybového systému se v jeho díle objevuje, v kolínské 

malbě nezvyklá, expresivita a dramatičnost. Budoucí vývoj předznamenávají hluboké 

panoramatické150 krajinné pohledy či scény zasazené do interiéru151. Tyto příklady prozrazují 

malířovu orientaci na nizozemský realismus první generace. Mistr Pašijových scén tak, 

alespoň v dílčích motivech, reaguje na nejprogresivnější soudobé umělecké trendy. 

 

Jak moc byla kolínská tvorba v zajetí internacionální gotiky i v době kdy většina ostatních 

západoevropských uměleckých center poslušně následovala příkladu vlámského realismu nám 

ukazuje další velký anonym jehož činnost zasahuje až přes polovinu století, tzv. Mistr oltáře 

z Heisterbachu. Eponymní oltář152 pochází z cisterciáckého kláštera v Heisterbachu. Původně 

se jednalo o triptych s dvojitými křídly po každé straně a, s dnes nedochovaným, malovaným 

či řezaným středem. Jde tedy o typ v Kolíně již dobře známý (oltář sv. Kláry, dnes 

v katedrále). Je evidentní, že mistr byl velmi dobře obeznámen s malbou nizozemské první 

generace (Mistr z Flémalle, Jan van Eyck) jejíž technické postupy si skvěle osvojil. Nicméně 

při pohledu na jeho dílo divákovi připadá jako by šlo o pokračování čistě v intencích měkkého 

stylu počátku století, jaké známe třeba z tvorby Mistra sv. Veroniky. Malíř retabula 

z Heisterbachu je tak pevně zakotven v domácí tradici, že si z nizozemských vzorů vybírá 

pouze to, co neodporuje kolínskému charakteru. Proto v rámci zachování přívětivé lyrické 

atmosféry nepřehání používání naturalistických efektů a to ani tam, kde si je povaha výjevu 

žádá. Obličeje biřiců pašijových scén jsou tak karikovány jen výjimečně153a u ostatních 

                                                 
148 Srov. scény Snímání Mistra Malých pašijí (WRM 42) a Mistra od sv. Vavřince (WRM 26) nebo 
ukřižovaného Krista Mistra sv. Veroniky (National Gallery of Art, Washington) s Ukřižovaným 
Mistra Malých pašijí (WRM 41).     
149 Pojmenování dle kolínských pašijových výjevů (WRM). 
150 Např. scény Pokoušení Krista a Kristovo loučení s matkou (WRM 90, kol. 1430-35) skýtají 
pohled na do dálky ubíhající krajinu a zároveň skýtají raný příklad užití přirozené modré oblohy 
na místě neutrálního pozadí. 
151 Jedno z nejpokročilejších takovýchto zasazení do interiéru představuje scéna Krista před 
Anášem (WRM 90), kde sice trůn není dokonale organicky začleněn do prostoru místnosti, 
zato zde vidíme jeden z prvních kolínských průhledů na krajinu skrze okno. 
152Dnes je pouhým torzem (dochovány jsou oba páry křídel) jehož jednotlivé desky jsou 
rozptýleny mezi muzea v Kolíně, Norimberku a Bamberku. 
153 Biřic v prvním plánu Neseni kříže (Bayer. Staatsgemäldesammlungen, Bamberg). 
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výjevů se setkáváme s klasickou kolínskou idealizovanou typikou tváří. Jako nikdo 

z kolínských malířů před ním ovšem dokázal zasadit určitý výjev do konkrétního prostředí. 

Metodu empirické perspektivy, vycházející z okruhu Mistra z Flémalle, si osvojil 

nejdokonaleji. Stačí porovnat některé příklady, abychom viděli s jakou jistotou jsou oproti 

staršímu vývoji postavy spojeny s půdou či podlahou nebo jak je nábytek logicky a přirozeně 

začleněn do interiéru154.  

 

Hlavním duchovním pramenem ze kterého čerpá výtvarná poetika internacionální gotiky je 

augustiniánský myšlenkový proud devotio moderna (neboli nová zbožnost) zdůrazňující 

význam hluboké niterné kontemplace a spoluprožívání Kristova utrpení. Zbožné rozjímání či 

zpřítomňování náboženských událostí  přirozeně usnadňuje pozorování uměleckého díla 

s adekvátním námětem. Výtvarným dílům vytvořeným za tímto účelem nemůže jít o  

realisticky nejvěrnější ztvárnění s bohatstvím nejrůznějších detailů, které pouze odvádějí 

pozornost od devoce, nýbrž o vyjádření posvátného a transcendentního charakteru 

zobrazované události. Proto je vhodnější umístit náboženskou scénu před zlatou oponu 

aludující nebesa, než-li do krajiny ubíhající do dáli. Snad i díky bohaté místní mystické 

tradici, byly v Kolíně nad Rýnem ideje hnutí devotio moderna hluboce zažity. I díky tomu se 

zde manýra mezinárodního stylu udržuje tak dlouho a s užíváním zlatého pozadí na úkor 

prostorového vývinu se  setkáváme hluboko do druhé poloviny 15. století.  

 

Tímto lze pochopit proč Mistr oltáře z Heisterbachu, i přes výborné ovládnutí nástrojů 

zobrazování, nikdy prostor nerozvine a vždy ho utne bohatě zdobeným brokátem. 

 

Značně problematický je vztah155 Mistra oltáře z Heisterbachu k nejslavnějšímu kolínskému 

malíři této doby, Stefanu Lochnerovi156. Bez problému však není ani otázka Lochnerova 

                                                 
154 O co nepřirozeněji  a nestabilněji působí  scéna Bičování a Korunování trním Mistra 
Pašijových scén (WRM) ve srovnání s tím samým výjevem Mistra oltáře z Heisterbachu (Bayer. 
Staatsgemäldesammlungen, Bamberg), nebo jak nejistě stojí na podlaze Pilátův trůn Mistra 
Malých pašijí (WRM 39) oproti trůnu heisterbašského mistra (Kristus před Pilátem; Bayer. 
Staatsgemäldesammlungen, Bamberg). 
155 Na tomto místě je zbytečné se tímto vztahem zabývat: zda Lochner byl jeho žákem, nebo 
tomu bylo naopak, či snad že byli dílenští spolupracovníci.  
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původu. Připíšeme-li tedy zkoumané dílo kolínskému malíři Lochnerovi, pak dle 

dochovaných záznamů pochází z městečka Meersburg u Bodamského jezera, tedy z oblasti 

horního Porýní. Nám dochované dílo však vykazuje již tradiční syntézu zažitého kolínského 

slohu s prvky nizozemského realismu, bez jakýchkoli známek hornorýnského ovlivnění. Pro 

předmět zkoumání je důležitější samotný výtvarný charakter souboru, otázky původu či 

atribuce tedy raději ponechávám stranou. 

 

Podobně jako Mistr oltáře z Heisterbachu si Lochner z Nizozemí vybírá jen tolik, aby celkové 

vyznění díla nenarušilo klidnou intimní atmosféru zobrazovaného. Nejsilnější ohlas 

nizozemského realismu shledávám v desce Posledního soudu (WRM 66)157, která je kladena 

do doby kolem roku 1435, tedy do umělcova raného období. Hieratickou kompozici tvoří 

spodní část, kde probíhá boj o duše zmrtvýchvstalých a horní, reprezentativní, část s Déesis. 

Základ kompozice s Déesis klečící na zemi a pod ní se odehrávající selekce spasených od 

zatracených je tradiční a v Kolíně již známá (např. Mistr Pašijových scén, WRM 755). 

Novým  je ovšem obohacení kompozice o početný komparz právě vzkříšených postav 

proudících v širokých zástupech do bran věčné slávy či věčného zatracení. Brána nebes je zde 

symbolizována gotickou sakrální architekturou, brána pekel pak do země vedoucí dírou nad 

kterou stojí rozpadlý hrad v plamenech. Ve ztvárnění zástupu řinoucího se údolím mezi 

vyvýšeninami s přimlouvajícími se Marií a Janem Křtitelem a zástupem vstupujícím do nebe 

je patrná znalost střední desky se zástupy spravedlivých Gentského oltáře158 bratří Eycků. Tu 

samou souvislost zračí i hudoucí andělé na římse nebeské brány kolínského obrazu 

s navzájem k sobě nakloněnými hlavami a muzicírující andělé nástavce gentského oltáře. 

Záliba v četných detailech, ve věrném zobrazování povrchů drahých materiálů (Kristova 

agrafa), v naturalistickém zobrazování nahých těl a bolestných výrazů zavržených, 

                                                                                                                                                         
156 Spojení, v dokumentech často uváděného, Stefana Lochnera s oeuvre mu připisovanému 
rovněž není neproblematické. Naposledy CORLEY 2000, s. 133-135. tuto atribuci považuje za 
neudržitelnou a navrhuje držet se raději nouzového označení Mistr obrazu z dómu (Dombild 
Master).  
157 Původně pravděpodobně střed triptychu jehož boční křídla tvořily desky s Umučením 
apoštolů (dnes v Alte Pinakothek, München a druhá v Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt). 
K tomu ZEHNDER 1990, s. 212-223,  s další literaturou. Postranní křídla jsou dnes rozřezána; na 
reversu každého jsou 3 stojící světecké postavy (oba Alte Pinakothek, München). 
158 V kostele sv. Bava, Gent. 
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v drobnopisně podané gotické architektuře, to všechno, ukazuje jak mocně na kolínského 

mistra muselo zapůsobit kouzlo nizozemského realismu. Oproti tomu v záhybovém systému 

draperií je spíše věren měkkému kolínskému slohu. Pouze u země se záhyby lámou, aby 

vytvářely kornoutové útvary (šat Jana Křtitele). Patrnější je to u draperií andělů v levém 

dolním rohu uvádějících spasené do nebe. Andělé jsou přepásáni, což draperii kolem opasku 

umožňuje vytvářet drobnější zalomené ohyby, od pasu šat spadá v úzkých paralelních 

trubicích k zemi, kde se láme v trychtýřovité záhyby (anděl zcela vlevo). Takovýto systém je 

opět dosti blízký umění Jana van Eyck159. Věren kolínské tradici je malíř i v podání 

idealizovaných obličejů andělů či vykoupených. 

Oproti tomu Lochnerovo nejznámější dílo, Madona v růžové besídce (WRM 67)160, je ve 

svém slohovém charakteru ryze kolínské. Zobrazuje oblíbený námět pokorné madony sedící 

v rajské zahradě161. Jde o ikonografický námět162 vycházející z Písně Písní, kdy Madona sedí 

v uzavřené zahradě (hortus conclusus) symbolizující její panenství. Na toto mariánské dogma 

odkazuje rovněž jednorožec na agrafě spínající Mariin plášť či lilie vyrůstající za jejími zády. 

Na louce porostlé rozličnou květenou hrají andělé na hudební nástroje a umocňují tak 

slavnostní rajskou atmosféru. V dalším plánu však tyto roztomilé bytosti odhalují svůj 

ambivalentní význam. Jeden drží ošatku s jablky a jedno z nich podává malému Ježíšovi, 

který již jedno se zádumčivým výrazem drží. Na druhé straně se jiný anděl natahuje po růži 

vinoucí se po besídce. Jablko (představující Ježíše jako druhého Adama, který skrze smrt 

odčiní prvotní hřích) i růže odkazují k budoucím Kristovým pašijím. Utrpení svého syna si je 

dobře vědoma i matka shlížející s melancholickým výrazem k dítěti s křížovou svatozáří. 

 

V kolínské malbě nalezneme četné stylové předstupně. Již výše byl zmíněn kompoziční vzor 

madony v tvorbě Mistra od sv. Vavřince, rovněž pobledlé inkarnáty se vyskytují u tohoto 

                                                 
159 Srov. postavy dvořanů obrazu Slavnosti na dvoře Filipa Dobrého (pozdější kopie dle Jana 
van Eyck), obr. VACKOVÁ 2005, s. 63. 
160 Zatímco v atribuci autora panuje v literatuře shoda, ohledně datace se vedou neustálé 
spory. Dílo je kladeno jak mezi nejranější, tak mezi nejpozdnější práce. Vzhledem k naprosté 
malířské suverenitě a koloristické blízkosti k jediné Lochnerově datované práci (Darmstadské 
Obětování, 1447) je pozdní datování pravděpodobnější. ZEHNDER 1990, s.228-229. 
161 V Kolíně je to častý devoční námět. Rovněž pro sedící madonu nalezneme místní 
kompoziční předpoklady: Pokorná Madona Mistra od sv. Vavřince (Dommuseum, Frankfurt). 
162 Tento námět vzniká v Itálii (Madonna dell Umilta) v okruhu Simone Martiniho.  
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předchůdce. V tvorbě Mistra sv. Veroniky se Lochner mohl inspirovat skupinkami sedících 

andělů (mnichovská sv. Veronika), zejména však v jeho výrazném koloristickém cítění. 

Výmluvné je srovnání barevné skladby Malé kalvárie (WRM 11) staršího mistra s Madonou 

v růžové besídce. U obou hraje prim barevný akord výrazných žlutí a modří doplňovaný 

červeněmi. Oběma je vlastní náruživost v modelaci barvou. Krásně modelovaný šat Marie 

Malé Kalvárie, od prosvětlených ploch draperie ovinující vykročenou nohu v popředí 

k hlubokým ultramarínovým163 tónům propadlých záhybů, je doveden k dokonalosti v plášti 

madony růžové besídky. Fascinující jsou rovněž sytě žlutá roucha andělů.  

 

Barevnost, idealizovaná typika všech zúčastněných, bohatý brokátový závěs odhrnovaný 

anděly či zlaté pozadí s typickým puncováním (obloučkové motivy) jsou čistě kolínské 

stylové elementy. Přepychová koruna a brož Marie s dokonale ztvárněnými materiálovými a 

světelnými vlastnostmi četných perel a drahokamů, tajemný odraz okna vrcholového 

drahokamu, jakož i mnohost skrytých symbolů jsou nizozemského původu. 

 

Intimní a zároveň reprezentativní atmosférou oplývá známý triptych s Klaněním tří králů a 

s kolínskými patrony164. Střed tvoří Klanění králů, na bočních deskách jsou hlavní patroni 

města Kolína, sv. Voršila a sv. Gereon se svými družinami. Objednán byl městskou radou pro 

nově zřízenou radniční kapli Panny Marie v Jeruzalémě. Povahou objednávky je určena 

výtvarná podoba oltáře, jejímž hlavním smyslem je manifestovat moc a autoritu 

sebevědomých radní. Vzhledem k dosti realistickým tvářím králů v luxusních soudobých 

oděvech (zejména nejstarší král) a jejich nápadnému zdůraznění v kompozici se lze domnívat, 

že zde vidíme kryptoportéty nejmocnějších členů městské rady. V zástupech doprovázejících 

světce na křídlech sahá Lochner po osvědčených kompozičních vzorech Gentského oltáře. 

Inspirace je zde ještě bezprostřednější nežli u staršího retabula s Posledním soudem. Patrné je 

to zejména na křídle s mučednicemi stojícími za sv. Voršilou, které téměř doslovně citují 

uskupení svatých panen Eyckova oltáře. Rovněž naturalisticky podané brnění sv. Gereona se 

světelnými reflexy má původ u Jana van Eyck. V zavřeném stavu oltář ukazuje silně 

                                                 
163 K pigmentovým analýzám ZEHNDER 1990, s. 567-667. 
164 Dnes v kolínském dómu.  
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nizozemsky ovlivněné Zvěstování. Výjev je umístěn do městského domácího perspektivně 

dobře řešeného interiéru. Až na závěs oddělující modlitební prostor místnosti a lochnerovské 

jemně modelované obličeje jsou všechny výtvarné složky obrazu odvoditelné z Nizozemí. 

 

Zajímavý vztah umělecké výměny probíhající mezi Nizozemím a Kolínem n. Rýnem 

dokládají dva obrazy různých rozměrů, ale stejného námětu, a sice Lochnerova Madona s 

fialkou( pozn.) a Madona u fontány Jana van Eyck (pozn.). Za van Eyckův vklad kolínskému 

obrazu se dá považovat nahrazení obligátního zlatého pozadí přirozenou modří oblohy nebo 

drobnopisně podaná flóra úzkého trávníku. Že kolínská strana nebyla pouze ta, co podněty 

přijímá, ale že je současně schopná umělecky ovlivnit okolní oblasti dokazuje srovnání hlav 

obou madon. Obě jsou kulatě tvarované a s jemně modelovanými idealizovanými tvářemi 

melancholického výrazu shlížejí dolů. Řídké vlasy, přidržované diadémem, jsou obdobně 

sčesány z čela za ucho, aby se téměř ztratily za krkem a opět se objevily na ramenou. V 

antverpské madoně tak již nevidíme onen charakteristický realismus zpodobňující Marii více 

jako nějakou současnici Jan Eycka, než jako idealizovanou nebeskou královnu. 

 

Je otázkou zda je udržitelné připsání zřejmě nejsilněji nizozemsky orientované desky se sv. 

Jeronýmem ve studovně165 právě Lochnerovi. Na základě odlišného, výrazně realistického 

stylu, a netypické podkresby je tato atribuce zpochybněna Brigittou Corley166. Navíc toto dílo 

příliš nekoresponduje s charakterem ostatního Lochnerova oeuvre stále silně spojeného 

s kolínským uměním. 

 

Oproti desce se sv. Jeronýmem pochybnosti ohledně autorství oltáře s Obětováním v chrámu 

167neexistují. Je to zároveň jediná datovaná Lochnerova malba. Rok vzniku 1447 je na nápisu 

jež drží člen řádu německých rytířů (pro jejichž komendu u sv. Kateřiny byl oltář objednán), 

který zároveň v pravé ruce držel nedochované plastické ostensorium se Simeonovým 

ostatkem. Prostor chrámu je zde pouze implicitně naznačen, kdy na okrajích obrazu vidíme 

                                                 
165 North Carolina Museum of Art, Releigh. 
166 Lochnerovu podkresbu charakterizuje husté výrazné křížové šrafování, kdežto u sv. 
Jeronýma převládá jemné a nenápadné šrafování paralelní. CORLEY 2000, s. 159. 
167 Hessisches Landesmuseum, Darmstadt. 
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rámující architekturu a scénu uzavírá zlacené pozadí. Mezi oltářem s vypodobněným 

Mojžíšem a Abrahámovou obětí a pozadím je ještě dvěma anděly držen brokátový závěs 

oddělující sakrální od profánního. Hloubka prostoru je tak vyjádřena zejména překrýváním 

jednotlivých forem a slábnutím barevných tónů směrem dozadu. Postavy jsou výrazně 

plasticky artikulované, v tomto ohledu zaujme zejména bokem postavený sv. Josef. Rozvržení 

většiny draperií má svůj původ u Jana van Eyck168, i když samotné záhyby tu jsou méně 

zalamované. Více typizované a idealizované tváře zúčastněných jsou zase kolínské 

provenience. Uskupení navzájem se překrývajících postav po stranách oltáře, obdobně jako 

v případě Posledního soudu či křídel kolínských patronů, lze snadno odvodit z eyckových 

kompozic zástupů spravedlivých Gentského oltáře. Cit pro barvy a jejich kombinaci, tradiční 

to kolínskou chloubu, zde Lochner dokládá vrchovatou měrou. Sálavě tmavá červeň 

Simeonova roucha prosvětlovaná zlatavými tóny nebo dokonale odstupňovaná škála modré, 

obohacená vzácným ultramarínem169, andílků poletujících před zářivým zlatým pozadím jsou 

toho důkazem. 

 

Darmstadtské Obětování je zároveň jednou z posledních dochovaných Lochnerových prací. 

Ten umírá roku 1451 na ničivý mor, který v značné míře zasáhl Kolín. Tato šťastně datovaná 

deska dokazuje jak i v této pokročilé době se kolínská malba stále nachází v zajetí 

internacionální gotiky počátku století. Ve skutečnosti základní charakteristiky tohoto stylu 

ovládají ještě téměř celá padesátá léta a jsou důkazem jak těžko se malba vymaňuje z jeho 

vlivu. Přesto, že jsou známy alternativy kam se dále ubírat, umělecký vývoj v podstatě 

stagnuje a kolínští malíři se progresivním příkladem Mistra z Flémalle a Jana van Eyck 

nechávají jen zřídka ovlivňovat. 

 

Mor roku 1451 zdecimoval značnou část kolínského obyvatelstva. Za oběť mu padli i četní 

členové městského patriciátu, což po uklidnění situace vede k výraznému převrstvení 

společenských poměrů.Cizinci se tu usazují mnohem snadněji než dříve a záhy získávají i 
                                                 
168 Tak lze porovnat draperiové schéma postavy v zeleném šatu stojící za Josefem 
darmstadské desky s mučednicemi v průvodu střední desky Gentského oltáře (např. sv. 
Dorota) nebo Simeonovo těžké roucho s bohatě vyšívaným šatem hudoucího anděla 
nástavce téhož retabula. 
169 ZEHNDER 1990, s. 567-667. 
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značný vliv. Nově etablovaný patriciát rychle bohatne a volá po adekvátní reprezentaci 

demonstrující jeho postavení.Paradoxně tak v době kdy je městská ekonomická situace  silně 

otřesena, umělecká produkce neklesá, ne-li nestoupá. Vedle vyjádření prestiže jednotlivých 

donátorů reprezentativním dílem, dotyk smrtonosné nákazy vyvolává potřebu donace četných 

votivních děl zaručujících spásu duše. Bohužel, co se dá říci o kvantitě, neplatí již o kvalitě 

produkovaného umění. Příklad Stefana Lochnera, považovaného za jeden ze soudobých 

vrcholů v německých zemích, snese samozřejmě jen ta nejpřísnější kriteria srovnání, avšak v 

dochované tvorbě 50. let lze jen obtížně nalézt malbu osobitější invence či vyšších parametrů. 

Zároveň jeho příklad působil jistě mocně na své současníky kolegy a přání patronů 

pravděpodobně vyjadřovalo často touhu po podobném stylu, odpovídajícímu navíc tolik 

kolínskému vkusu a tradici. 

 

Kvalitativní pokles dokládá známý cyklus s legendou sv. Voršily170. Zároveň je jedním  z 

nejrozsáhlejších cyklů tohoto námětu. V typice, zejména dívčích, obličejů nebo 

v kompozicích skupinek postav je následovníkem Lochnera. U obou vidíme stejné 

idealizované tváře kulatého tvaru s vlasy sčesanými, často do drdolů, nad uši či několikráte 

opakovaná kompozice s družinou panen doprovázejících světici přímo cituje totožné uskupení 

stejného námětu Lochnerova křídla oltáře z dómu171. Zajímavou reflexi současného 

kolínského malířství představuje zasazení domácího oltáříku s malovaným Ukřižováním do 

prostředí privátní kaple172, které odráží tehdy oblíbenou místní kompozici i užití tmavého 

pozadí se zlatými hvězdami173. Vývojově pokročilejší je zasazování scén do krajiny, 

městských prospektů či bohatých měšťanských interiérů. Rovněž záliba v zachycování 

nejrůznějších detailů prozrazuje druhý, nizozemský, zdroj malířovy inspirace. Nicméně, výše 

zmíněné, kompoziční citace, lpění na tradičních obličejových typech a neorganické začlenění 

do prostředí svědčí o autorově malé invenci. 

 

                                                 
170 Dnes ve WRM (WRM 707-721). Původně se cyklus nacházel v kolínské bazilice sv. Voršily a je 
datován rokem 1456. 
171 Nejnázorněji je to patrné na desce s příjezdem sv. Voršily do Říma, kde jsou doslovně 
citovány jednotlivé postavy i draperiové systémy (dívka prvního plánu stojící z profilu). 
172  Oltář se nachází na WRM 708 a 709. 
173 Srov. s WRM 88. 
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Jednu z prvních kolínských prací, kde je krajina již organicky vyvinutá zcela v intencích 

nizozemského pojetí a postavy v ní umístěné působí přirozeně lze spatřit ve Vizi evangelisty 

Jana174. Do dálky ubíhající moře, odrážející na vlnách světelné reflexy, intenzivní dojem 

hloubky, vyvolaný vzdušnou perspektivou, nemají v kolínské malbě precedent. Celek, 

s přísně ohraničeným medailonem zjevení, sice působí ještě dosti protirealisticky, avšak 

výrazně lámané draperie a individualizované obličeje donátorů a sv. Jana předpovídají 

budoucí vítězné tažení vlámského realismu. 

 

Zejména vzhledem k výjimečně naturalisticky pojaté krajině, lze Janovo zjevení datovat až na 

konec 50. let. Tím se dostáváme k přelomové době, kdy po delším období přešlapování a 

neschopnosti vymanit se z pout internacionální gotiky a odkazu Stefana Lochnera, vítězí styl 

iniciovaný mistry Robertem Campinem a Janem van Eyck. 

 

Od počátku 60. let 15. století, po dobu téměř tří desetiletí, hegemonizují veškerou malířskou 

produkci v Kolíně v podstatě pouze tři dílny: Mistra Mariina Života, Mistra Lyversbergových 

Pašijí a Mistra Legendy sv. Jiří. Jak bylo výše naznačeno, všechny tři dílny se při hledání 

umělecké orientace obracejí směrem k Nizozemí, které se tak stává jejich zásadním 

pramenem. Proto si je jejich tvorba navzájem velmi blízká, i když základní charakteristiky 

jednotlivých mistrů se dají určit, a proto v odborné literatuře trvají neshody v určitých 

atribucích v podstatě dodnes. K tomuto stavu přispívá i změna dílenské organizace, kdy dílny 

už nefungují jako hermeticky uzavřené organizace, úzkostlivě střežící své vzorníky a 

předlohy, kdy roste počet tovaryšů a pomocníků a jejich fluktuace mezi dílnami již není tabu. 

 

Mistr Mariina Života je pojmenován dle 8 desek s mariánskou tematikou175. Jeho tvorba nese 

tak výrazný nizozemský akcent, že lze předpokládat vyškolení v této oblasti. Po tovaryšských 

létech, během kterých se důkladně obeznámil s rogierovsko-boutsovskou tvorbou, se zhruba 

po roce 1460 usazuje v Kolíně, kde vede velikou dílnu. Jeho styl charakterizuje opět syntéza 

v duchu kolínské tradice s výrazným podílem nizozemského smyslu pro naturalismus a 
                                                 
174 WRM 113. 
175 Sedm desek se dnes nachází v Alte Pinakothek v Mnichově a jedna je v londýnské Národní 
galerii. Původně byly určeny pro kostel sv. Voršily v Kolíně. 
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prostorový vývin. Právě hloubkové kompozice a záliba v detailu a žánru vedla některé starší 

badatele176 k domněnce nizozemského původu kolínského mistra. Nicméně silná vazba na 

Stefana Lochnera v duchu místního idealismu a lyrismu prozrazuje malířův kolínský původ. 

Jeho přehledné a jisté kompozice jsou zaplněny elegantními postavami. V kánonu postav je 

velmi zřetelný vliv Rogiera van der Weyden (méně již Dierca Boutse), nicméně v jejich 

obličejích není stopy vypjatého rogierovkého patosu. 

 

Oltář s výjevy ze života Panny Marie177 měl původně pravděpodobně formu triptychu, kdy 

střed tvořily čtyři desky a každé křídlo desky dvě. Na reversu se nacházelo Ukřižování a 

Mariina korunovace. Vzhledem k tomu, že chybí některé zásadní události z Mariina života 

(např. Smrt Panny Marie), je možné, že se jedná pouze o fragment původního oltáře. Samotné 

výjevy působí slavnostním a klidným dojmem s monumentálním důrazem. Heribert Reiners 

hovoří o jedinečném spojení reprezentativní a devoční funkce v jednom obraze178. Jakékoliv 

vypjatější emoce či hrubší naturalismus jsou vynechány, aby nerušily vznešené ticho a 

slavnostnost události. Transcendentní atmosféru a posvátnost všech výjevů umocňuje 

všudypřítomné zlaté pozadí, které znemožňuje rozvinutí události v kontextu reálného 

prostředí. Tento prvek a lyrická nota jsou přesně v duchu kolínské malby. Elegantní postavy 

gestikulují uměřenými pohyby, mezi sebou mají dostatek prostoru, nikde nenalezneme 

známku vzruchu nebo dramatičnosti. Tuto charakteristickou uměřenost posiluje aplikace 

centrální perspektivy vnášející do obrazu jistou přísnost a symetričnost. Hlavní figury jsou tak 

často kladeny na střední osu (Marie s Josefem v Zasnoubení, Marie s Alžbětou v Navštívení 

ad.). Navzdory přísně symetrické kompozici působí výjevy vesměs živým dojmem, postavy 

spolu  navzájem komunikují a jen výjimečně působí obrazová skladba jako umělé aranžmá 

(patrné zejména na Narození Panny Marie, kde umístění jednotlivých skupinek postav působí 

značně nepřirozeně až teatrálně). Rovněž kolínská pestrá barevnost hraje v díle Mistra 

Mariina Života významnou roli. Syté výrazné barvy vyplňují linií vymezené plochy. Bohaté  

                                                 
176 REINERS 1925, s. 124-130. 
177 Dle dendrochronologického prozkoumání je datum poražení stromu určeno na rok 1474 a 
pravděpodobný rok malby na 1484. 
178 REINERS 1925, s. 124. 
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skladby červených, zelených, modrých a žlutých tónů oživují kompozice strnulejších forem.  

Inkarnáty ženských postav jsou světlé, jen lehce oživované jemnou modelací. 

 

Syntézu nizozemských a domácích stylových elementů lze názorně doložit na obraze 

s Obětováním Krista v chrámu179. Kompozice s ústřední scénou předání Krista Simeonem 

zpět Marii odehrávající se před oltářem s plastickým retabulem a po obou stranách stojícím 

doprovodem je odvozena od Lochnerova darmstadtského Obětování. Srovnáním těchto dvou 

děl je vidět posun od, ještě v duchu internacionální gotiky, luxusního zpracování Lochnerova 

ke střízlivějšímu pojetí mladšího malíře, které je zase bližší nizozemské profanaci 

náboženských výjevů. Samotná skladba barev je podobná Lochnerově, s tím, že zde paleta 

není tak zářivá a prosvětlená. Obličejová typika tu sice není tolik idealizovaná jako ještě 

v Lochnerově případě, zároveň má ale k větší individualizaci zatím daleko. Od Rogiera si 

vypůjčuje systém draperiových záhybů, který v určitých případech aplikuje téměř doslovně. 

Typické je např. srovnání klečícího krále z Rogierova tzv. Columba oltáře180s mužem 

orientálního vzezření stojícím za Simeonem londýnského obrazu. Velmi blízké si jsou 

zejména oba bohatě zalamované žluté rukávy levé ruky vybíhající zpoza nárameníku levé 

paže. Dále Simeon Mistra Mariina Života opakuje postoj téže postavy z křídla Columba 

oltáře. Nicméně u kolínského mistra stále ještě přetrvávají záhybová rezidua reagující na styl 

počátku století, např. v podobě několika nad sebou umístěných kaskád Mariina pláště, či 

s ramenou spadající plášť, v předloktí ovíjející pokrčenou ruku ženské postavy držící 

holubici. 

 

Statickým symetrickým kompozicím se vymykají výjevy s narozením Panny Marie a Setkání 

u Zlaté brány. První zasazuje scénu narození do hlubokého interiéru měšťanské komnaty, kde 

jsou jednotlivé postavy usazeny na obrys elipsovitého útvaru; v druhém jsou epizody ze 

života sv. Jáchyma umístěny na diagonále ubíhající do daleké krajiny s nízkým horizontem. 

Tyto dvě kompozice vykazují nejsilnější ovlivnění nizozemskými předlohami. Scéna se 

Zvěstováním levého křídla Columba oltáře je východiskem kompozice téhož námětu 
                                                 
179 National Gallery, London. 
180 Dnes vystaven v Alte Pinakothek v Mnichově. V Kolíně se nacházel od počátku 50. let 15. 
století.  
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Mariánského retabula181. Malíř z Kolína přesně opakuje umístění hlavních protagonistů na 

diagonální osu; dokonce i symbol Mariina panenství, váza s bílou lilií, je obdobně postavena 

do popředí obrazu. Zajímavým detailem jsou, zdánlivě nahodile odložené, Mariiny sandály 

pod jejím prie dieu, které však sledují dvě základní skladebné osy obrazu: diagonální s Marií 

a archandělem a osu ubíhající do hlouby pozadí určenou stěnou prie dieu. Všem těmto 

progresivním nizozemským prvkům navzdory, přichází tradiční kolínská reakce v podobě 

nekompromisní negace prostoru formou nerealistického zlaceného pozadí či zavěšením 

těžkého brokátového závěsu. 

 

Rostoucí sebevědomí objednavatelů dokládá výjev s Navštívením. V krajině weydenovské 

kompozice (srov. Lipské Navštívení) jsou na střední ose umístěny postavy Marie a Alžběty, 

k nim je v prvním plánu přidružen klečící donátor (pozn.). Ten je sice nasměrován ven 

z obrazu a není tak přímo účasten svaté události, nicméně je zasazen do stejného prostředí a je 

zobrazen ve stejném měřítku jako hlavní protagonistky. Rovněž v několika dalších obličejích 

cyklu lze právem hledat kryptoportréty z okruhu objednavatelovy rodiny. 

 

Ještě větší přiblížení donátora biblické události představuje střední obraz Oplakávání tzv. De 

Monte triptychu182. Postava Gerharda de Monte je sice menšího měřítka než světecké postavy, 

ale jeho blízkost ke Kristu, kdy se dokonce zahalenýma rukama dotýká Kristova těla, nemá 

v kolínské malbě precedens. Scéna Oplakávání je zde zachycena právě v momentě 

pozdvihování Kristova mrtvého těla183, které je prezentováno v eucharistickém smyslu, 

vybízející tak k rozjímání o Kristově oběti. V tomto kontextu si je téma obrazu velmi blízké 

známému Rogierovu Snímání184. Kolínský mistr zde napodobuje i formu mrtvého spasitelova 

těla. Celkově ikonografie spojuje oplakávání, nesení k hrobu a Mariino Compasio (popř. 

Coredemptio). Co se slohové stránky týče, je zde opět patrná silná orientace na tvorbu 

Rogiera van der Weyden. To jak v protáhlejším kánonu postav, v realistickém spodobnění 

                                                 
181 CORLEY 2000, s. 181-182. 
182 Epitaf je pojmenován dle objednavatele, jehož jméno je uvedeno na dolním rámu oltáře. 
Dnes je deponován ve Wallraf-Richartz muzeu v Kolíně (WRM 136-138). 
183 Podobně lze chápat i donátorovo gesto, jakožto pozdvihování eucharistie a zpřítomnění 
Kristova těla v ní. 
184 Prado, Madrid. 
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některých obličejů (vedle donátorů zaujme zejména tvář Nikodémova), záhybovém systému 

či vývinu krajiny. Tvář Nikodémova je blízká nejstaršímu králi střední desky oltáře od sv. 

Kolumby, draperiový systém u sv. Ondřeje levé i střední desky, kdy je svrchní plášť 

přimáčknut mezi tělem a pravým předloktím, aby nespadl na zem, vychází z kompozice typu 

Kumské sibyly z levého křídla Bladelinova oltáře185. Stejně tak rozvinutá krajina má vzory u 

Weydena. Snad nejbližší příklad pro srovnání se nabízí u středního obrazu s Ukřižováním tzv. 

Abegg triptychu186. Krajina kolínského výjevu je obdobně rozvedena do tří plánů, kdy 

v předním plánu, s repoussoirovými motivy hřebů a kladiva, začíná písčitá cesta vinoucí se 

přes střední plán do hlouby pozadí. Takový vývin krajiny je i u weydenovy Kalvárie, kde 

cesta v pozadí vede k městu se soudobou architekturou, které je v pozadí umístěno stejně jako 

na kolínském obraze. Ten samý inspirační pramen se projevuje i v organickém propojení 

krajiny křídel a středního obrazu. Jen tradiční kolínský element zlaceného pozadí opět neguje 

celkový realistický dojem scény. Střed oltáře je dnes datován kolem roku 1480 a jeho boční 

křídla zhruba o deset let později187. Již nejstarší literatura shledává postranní desky slohově 

odlišnými a jejich kvalitu v porovnání se středem hodnotí kritičtěji. Starší postřeh verifikuje 

moderní metoda infračervené reflektografie, která umožňuje komparaci podkreseb. Podkresba 

Ukřižování nám představuje jistého malíře, který dosti hustým paralelním i křížovým 

šrafováním modeluje jednotlivé tvary. Podkresba tak získává modelační plastický charakter a 

umožňuje i tvorbu světelných efektů. Oproti tomu kresba křídel křížovou šrafurou je o 

poznání méně detailnější a vzhledem k výslednému působení malby plošnějším dojmem se 

zříká modelační funkce188. Styl podkresby bočních křídel je velmi blízký tomu, který na svých 

deskách používal Mistr legendy sv. Jiří. Gerhard Schmidt189 je proto připisuje právě jemu. 

Tuto atribuci později v katalogu kolínské malby přijímá i Günter Zehnder190. Autorství Mistra 

legendy sv. Jiří podporuje rovněž srovnání maleb vnitřních křídel De Monte triptychu 

s vnějšími křídly oltáře s Ukřižováním191připisovanému právě Mistru svatojiřské legendy. 

Také na levém vnějším křídle je donátorská scéna s klečícím objednavatelem, kterého 
                                                 
185 Dnes v Staatliche Museen zu Berlin, Berlin.  
186 Abegg-Stiftung, Riggisberg. 
187 Argumentace k dataci společně s další literaturou ZEHNDER 1990, s. 475-484. 
188 ZEHNDER 1990,s. 480. - CORLEY 2000, s. 286. 
189 SCHMIDT 1978, s. 230. 
190 ZEHNDER 1990, str. 483. 
191 WRM 139. 
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doporučuje sv. Ondřej192. Postavy zde jsou sice umístěny do interiéru, nikoli do krajiny, a je 

tu ještě navíc připojena postava sv. Tomáše. To jsou víceméně jediné rozdíly. Podobností  

zaujme zejména vztah světecké postavy a objednavatele, kdy sv. Ondřej v doporučujícím 

gestu pravé ruky sahá na temeno neznámého donátora, který obdobně spíná ruce k modlitbě, 

přes které má přehozenou štolu. Srovnání snese i obličejová typika zúčastněných, která je na 

křídle z De Monte triptychu o něco realističtější. Systém zmačkaných záhybů si je navzájem 

také velmi blízký. Takovýto příklad účasti dvou významných mistrů předních kolínských 

dílen v rámci jedné zakázky, i když v určitém časovém rozptylu, podává důkaz o změně 

fungování v malířských dílnách, které se stávají otevřenějšími, více mezi sebou spolupracují a 

navzájem se umělecky inspirují. 

 

Jestli atribuce u Mistrů Mariina Života a Legendy sv. Jiří jsou snadno zaměnitelné, a literatura 

je také často zaměňuje, je dílo třetí určující osobnosti kolínské malby této doby, Mistra 

Lyversbergových pašijí193,od nich odlišitelné snadněji. Přesto dřívější badatelé viděli v tomto 

malíři a v Mistru Mariina Života jedinou samostatnou uměleckou osobnost. Až v mnoha 

ohledech průkopnická práce Carla Aldenhovena o dějinách kolínského malířství194tyto dva 

umělce od sebe oddělila. Mistr pašijových desek pravděpodobně prodělal nizozemské školení, 

kde se orientuje na tvorbu Rogiera van der Weyden a Dierica Boutse, aby se kolem roku 1460 

usadil v Kolíně. Oproti klidnému a majestátnímu stylu předchozích dvou malířů 

charakterizuje jeho dílo větší expresivita a dramatičnost a početné shluky Kristových katanů 

projevují vypjaté emoce. K exaltované dramatičnosti přispívá též pestrá barevnost, kde 

převládají výrazné žluté tóny a syté červeně. 

 

Eponymní oltář je dnes pouhým torzem původního stavu. Dochována jsou boční křídla, na 

vnitřních stranách vždy se čtyřmi pašijovými výjevy oddělenými od sebe dřevěnými lištami, 

                                                 
192 Stejně jako předchozí oltář, pochází pravděpodobně i tento z kolínského kostela sv. 
Ondřeje.  
193 Je pojmenován dle pašijového oltáře (dnes rozřezaného), nacházivšího se po sekularizaci 
kartuziánského kláštera sv. Barbory ve sbírce kolínského kanovníka Lyversberga. Blíže ke 
kolínským soukromým sbírkám po násilných sekularizacích viz katalog Lust und Verlust, Köln, 
1995. Dnes je osm desek uloženo ve Wallraf-Richartz muzeu (WRM 143-150) a jejich reversy 
v Germanisches muzeu v Norimberku. 
194 ALDENHOVEN 1902, s. 208-227. 
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na vnějších stranách je pak po jednom výjevu, na levé je Zvěstování Panně Marii a na pravé 

Klanění tří králů (dnes v Norimberku). Střed, pravděpodobně skříň s plastikami, je ztracen. 

Takovýto oltářní typ je v Kolíně poměrně běžnou záležitostí195. 

 

Jak bylo zmíněno, samostatnou osobnost Mistra Lyversbergových pašijí uvedl do literatury až 

Carl Aldenhoven196. Ten sice oddělil jeho oeuvre od tvorby Mistra Mariina Života, ale 

samotnou kvalitu nehodnotí zrovna lichotivě. Vyšší uměleckou cenu mu přiznává až 

Firmenich-Richartz a zejména Heribert Reiners, který v Mistru pašijí vidí sice umělce jiného, 

prudšího temperamentu, ale současně umělce obdařeného stejným talentem197. Projevuje se 

jako náruživý vypravěč dramatických příběhů, jeho kompozice jsou zahuštěny, až přehuštěny, 

aktéry mezi kterými je minimálně prostoru (zejména Korunování trním nebo Kristus před 

Pilátem). Zachycuje spoustu žánrových detailů, předmětů všedního života. Jako pravý mistr 

se jeví v zobrazování rozličných materiálů, ať už se jedná o lesklý povrch brnění, bohaté těžké 

brokátové oděvy nebo průsvitné sklo. Stejně tak klade značný důraz na plastickou modelaci 

jednotlivých forem, nejvíce patrnou na obličejích, kde používá efektní kontrasty světla a stínu. 

 

Od svých nizozemských vzorů si bere kompoziční vzorce, figurální typiku i systém skladby 

draperií. Vidět je to na obraze Klanění králů, kde se kolínský mistr inspiruje kompozicí téhož 

námětu z Weydenova oltáře sv. Kolumby. Výjev s podobně rozmístěnými hlavními 

protagonisty se odehrává před rujnou obdobné konstrukce za kterou se do dáli rozprostírá 

krajina s městským prospektem. Dokonce i detaily, jako pohozený klobouk u nohou krále, 

pašijový mistr věrně cituje. Projevuje se však i kolínská tradice, a to zejména v ústřední 

skupině postav se sedící madonou obklopenou dvěma králi, která navazuje na podobné 

uspořádání Lochnerova obrazu z dómu. Nezbytným kolínským prvkem je přítomnost 

zlaceného pozadí. Poučné je srovnání této desky s Klaněním Mistra Mariina Života198. Zdá se, 

že jemu vyhovuje poklidný Weydenův rozvrh více, proto rogierovskou kompozici přejímá 

                                                 
195 Srov. např. marienfeldský oltář Johanna Koerbeckeho z roku 1456, který rovněž obsahuje 
křídla s pašijovou tematikou a střed tvoří vyřezávaná skříň (dnes ve Westfällische 
Landesmuseum, Münster). 
196 ALDENHOVEN 1902, s. 227-228. 
197 REINERS 1925, s. 136-154. 
198 Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg. 
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mnohem dogmatičtěji než-li Mistr Lyversbergových pašijí a ještě ji po svém „vlysovitém“ 

způsobu protahuje do šířky. Naopak kompozice pašijového retabula je mnohem sraženější, 

není tolik vzdušná, zároveň ale přítomnost mnoha figur na poměrně stísněném prostoru 

nepůsobí chaoticky. Nechybí ani žánrově – komický prvek se zakopnuvším pážetem 

podávajícím prostřednímu králi nádobu s kadidlem, která jen tak tak, že neupadla na zem. 

Proti lyrickému pojetí Mistra Mariina života tu vidíme expresivně – dramatické pojednání. 

 

V jiné verzi199 Klanění tří králů téhož malíře je patrné ještě bližší přimknutí k vzoru z oltáře 

sv. Kolumby. Zvláště opět ústřední skupina madony s nejstarším klečícím králem cituje, 

včetně podobného módního šatu s totožnými záhyby, svůj nizozemský vzor. 

 

Nejvýraznější odvolání na Rogierovu předlohu představuje scéna Snímání z kříže, jež se 

odvolává na ten samý výjev známý pouze z pozdější kopie předpokládaného Weydenova 

originálu200. Opět je zde zcela věrně reprodukována ústřední kompozice s křížem v ose 

obrazu, o něj diagonálně opřeným žebříkem na kterém stojí Josef Arimatejský předávající 

Kristovo mrtvé tělo, na zemi stojícímu Nikodémovi. Mistr Lyversbergovy pašije redukuje 

figurální kompars a vynechává Rogierův patos ve prospěch zklidnění scény, vyvolávající 

dojem tichého smutku. Mistr zde opouští svůj oblíbený, narativně dramatický způsob 

přednesu a umístěním nahého těla s pěti krvácejícími ranami vybízí diváka k zbožné 

kontemplaci. Vývin krajiny je rovněž rogierovský, i když ta je zde ochuzena o množství 

detailů. Na druhé straně, v pravé části obrazu, je ale obohacena o simultánní scénu kladení do 

hrobu. 

 

Dalším zásadním pramenem umělecké inspirace Mistra Lyversbergových pašijí, je jiný 

představitel tzv. druhé nizozemské generace, Dieric Bouts a jeho okruh. Nejmarkantněji je 

tato skutečnost patrná na srovnání kolínského Zatčení Krista a obrazu stejného námětu 

deponovaného dnes v Mnichově201, původně však určeného pro kolínský kostel sv. 

                                                 
199 Farní kostel Panny Marie, Linz. 
200 Alte Pinakothek, München. Reprodukováno v REINERS 1925, str. 311. 
201 Alte Pinakothek, München. Reprodukováno v SCHÖNE 1938, obr. 57. 
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Vavřince202. Dle autora monografického zpracování tvorby Dierca Boutse, Wolfganga 

Schöneho203, je autorem mnichovského obrazu Boutsův následovník, kterému v rámci 

množství anonymních děl přiděluje vlastní oeuvre a nazývá ho právě Mistrem Mnichovského 

zatčení. Tento malíř tvořil jak přímé kopie svého učitele, tak produkuje s vlastní invencí, 

ovšem velmi ovlivněnou Boutsovým stylem. Dle Schöneho se v případě mnichovského 

Zatčení nemůže jednat o kopii ztraceného Boutsova originálu. Zde znázorněná stlačená 

kompozice biřiců kolem Krista, mezi nimiž není nejmenšího volného prostoru, odporuje 

Boutsovu smyslu pro vzdušné prostorné kompozice. Důvod pro tuto stísněnost jistě nevychází 

z povahy tématu, jelikož Bouts by stejnak jednotlivým aktérům dal více volnosti a prostoru204. 

Typikou tváří se Boutsovi mírně vzdaluje. Ta je bližší spíše Ouwaterovi205. Kdežto, co se užití 

barev týče, je Boutsovi velmi blízko. Mistr Lyversbergovy pašije zde kompozici opět přejímá 

téměř doslovně, redukuje počet postav a krajinu ochuzuje o četné figurativní prvky. Proti 

mnichovské desce, kde světlo dopadá zprava a vržené stíny jsou zobrazeny konzistentně, zde 

světlo přichází zleva a jednotlivé formy nevrhají stíny úplně systematicky a logicky (např. stín 

pravé nohy Malchuse nejde ve stejném směru jako vrhají nohy biřice stojícího zcela v popředí 

před Kristem). 

 

Často206 se také dává do spojitosti druhé křídlo od sv. Vavřince s deskou se zmrtvýchvstáním 

Mistra Lyversbergovy pašije207. Kompozice Mistra Mnichovského zajetí vychází ze 

zmrtvýchvstání Dierca Boutse208. Rozestavění postav je totožné, jen polohy hlídajících vojáků 

jsou obměněny. Záhybový styl i typika tváří si jsou velmi blízké. Krajina v pozadí 

                                                 
202 Společně s dochovaným křídlem se zmrtvýchvstáním tvoří torzo původního oltáře. Schöne 
na základě předpokladu ovlivnění Mistra Lyversbergových pašijí Mistrem Mnichovského zajetí 
datuje tyto dvě desky před rok 1464. Dle dendrochronologie však obě křídla nemohla 
vzniknout před rokem 1470 (CORLEY 2000, s. 288, pozn. 66). Z toho plyne závěr, že mnichovské 
desky jsou pozdější kopií nedochovaného originálu z boutsova okruhu. Kolínské Zajetí Krista 
nemohlo ovlivnit pozdější mnichovské desky, kupříkladu z důvodu užití zapálené louče za 
bílého dne. Proti tomu na druhém zajetí je louč zobrazena logicky v noci (mnichovský obraz 
tak reaguje správně na původní originál). 
203 SCHÖNE 1938, s. 37-42. 
204 SCHÖNE 1938, s. 38. 
205 SCHÖNE 1938, s. 38. 
 
206 SCHÖNE 1938, s. 38. -  ZEHNDER 1990, s. 352-353. -  CORLEY, 2000, s. 197. 
207 V CORLEY 2000, s. 196 jsou obě díla pro srovnání reprodukována vedle sebe. 
208 Granada, Capilla real. 
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mnichovského obrazu je navíc obohacena o simultánní výjevy Noli me tangere a 

Nanebevstoupení. I když je u kolínského výjevu inspirace mnichovským patrná, přistupuje 

malíř k vlastnímu ztvárnění značně invenčně. Odkrytý sarkofág již neumisťuje do osy obrazu, 

ale pokládá ho diagonálně, aby jím mohl oddělit dva, časově spolu nesouvisející, výjevy. Proti 

předchozímu zde tak vidíme tři Marie, kterým anděl ukazuje Kristovo pohřební roucho, ten je 

s korouhví v ruce pozoruje z druhé strany sarkofágu. Mistr Lyversbergovy pašije se 

pravděpodobně inspiroval dnes neznámým obrazem, což dokládá postava ležícího vojáka, 

rukou si zakrývajícího oči, která přesně cituje tu samou postavu Boutsova Zmrtvýchvstání 

z Granady. 

 

Stejně jako dílo ostatních kolínských malířů činných po polovině 15. století je umělecký styl 

Mistra Lyversbergovy pašije výsledkem místních a nizozemských vlivů. Již nepřekvapuje, že 

přes hluboký vývin realisticky podaných krajin na místě modré oblohy nacházíme zlacené 

pozadí. Malířovu naturelu zřejmě vyhovovalo vybírat si z nizozemských vzorů expresivně 

laděné příklady, jejichž charakter odporuje kolínskému decoru a smyslu pro lyrično. 

 

Třetím hlavním exponentem kolínské malby tohoto období je Mistr Legendy sv. Jiří. 

Pojmenován je dle oltáře209 vykreslujícího legendické události210 ze života tohoto titulárního 

světce kolínského kostela211. Podobně jako bylo u Mistra Lyversbergovy pašije jeho dílo často 

zaměňováno zejména s tvorbou Mistra Mariina života, bylo i oeuvre Mistra svatojiřského 

oltáře spojováno s dílnami těchto dvou malířů. Stejně tak základní obrysy jeho díla a 

vymezení jeho umělecké osobnosti byly určeny opět Carlem Aldenhovenem212. Z těchto tří 

autorů je nejsilněji nizozemsky orientován, přičemž své vzory hledá jak Rogiera van der 

Weyden, tak u Dierica Boutse. Tento nizozemský akcent zavdává podnět ke spekulacím 

ohledně malířova původu213. Životné postavy zdařile integruje do hlubokých krajin 

skýtajících v pozadí pohledy na městskou architekturu, či řeky vinoucí se od úpatí 
                                                 
209 Dnes je uložen ve Wallraf-Richartz muzeu (WRM 114-118). 
210 Na základě Zlaté legendy. 
211 Původní umístění oltáře v kolínském kostele sv. Jiří je nejpravděpodobnější, ale nikoli 
pramenně dokazatelné. K tomu např. SCHMIDT 1978, s. 215.  
212 ALDENHOVEN 1902, s. 193-197, 208-227, 347-349. 
213 Nepředpokládá se malířův kolínský původ. Spekuluje se o vestfálském nebo přímo 
nizozemském východisku ZEHNDER 1990, s. 250-261. 
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zamlžených hor. Užitím vzdušné perspektivy spojuje, v dálce ležící, horizont s modrou 

oblohou! Konečně se tak v kolínské malbě setkáváme s pokusem o kompletní realistickou 

krajinu. 

 

Samotná legenda sv. Jiří se rozvíjí na vnitřní straně retabula, kdy ve středu jsou čtyři výjevy a 

na křídlech je po dvou scénách. Příběh je tak vyprávěn ve dvou paralelních řadách nad sebou. 

Tento oltářní typ není v Kolíně nijak obvyklý, více obdob bychom nalezli v Nizozemí. Zde 

vykreslený příběh téměř doslova cituje Zlatou legendu. Pouze drobný stafážový motiv 

modlitby sv. Jiří k Panně Marii a následného přijetí štítu od ní, na pozadí výjevu souboje 

s drakem, ve Zlaté legendě, ani v jiném literárním prameni, nenalezneme. Patrně se jedná o 

motiv převzatý ze svatojiřských paraliturgických her214. Z hlediska kompozice, je 

ikonograficky zajímavá neobvyklá scéna pohřbu sv. Jiří. Odehrává se v chrámovém interiéru, 

kde do diagonálně umístěného sarkofágu ukládají světcovo mrtvé tělo jeho čtyři přátelé, kteří 

jsou umístěni nakoso od uťaté hlavy se svatozáří a vytvářejí tak symbolický křížový 

nimbus215. 

 

Jak bylo zmíněno výše, představuje tvorba Mistra svatojiřské legendy nejvěrnější přiblížení 

ideálu nizozemského realismu. Je patrné, že se snažil co nejvíce ovládnout styl svých dvou 

hlavních vzorů, Weydena a Boutse. Myslím si, že významnějším zdrojem umělecké inspirace 

byl pro svatojiřského mistra druhý z nich. Stejně jako u Boutse jsou hlavním činitelem obrazu 

postavy, které mají nadvládu nad prostorem. Pokud to charakter výjevu umožňuje jsou scény 

umístěny do krajiny s velmi vysokým horizontem. Dojem hloubky je vyvoláván zeslabováním 

barevných tónů. U obou malířů vidíme ten samý systém výstavby krajiny, kdy od písčité cesty 

v popředí stoupá k značně vysokým pahorkům středního plánu, aby se ztratila v zamlženém 

pozadí. Barevně se jedná o klasické barevné spektrum, od hnědého přes zelený po modrý tón 

v pozadí. Konkrétně lze porovnat kupříkladu obě krajiny levého vnitřního křídla oltáře sv. Jiří 

s obrazem Umučení sv. Erasma Dierica Boutse216. Vidíme skupiny postav dominující obrazu, 

v popředí písčitý prostor za nímž vpravo vybíhá až téměř k hornímu okraji desky kopec 
                                                 
214 ZEHNDER 1990, s. 253-254. 
215 ZEHNDER 1990, s. 253-254. 
216 Oltář sv. Erasma, kostel sv. Petra, Lovaň.  
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s vinoucí se cestou a oživený několika stromy. Proti tomu krajiny u Rogiera van der Weyden 

nestoupají do takové výšky a postavy nemají tak výraznou nadvládu nad prostorem jako u 

těchto dvou mistrů. Stejně tak obličejová typika je bližší Boutsovi, i když pod štětcem Mistra 

Legendy sv. Jiří poněkud hrubne a často nabývá karikující povahy.  Vezmu-li opět příklad 

z Boutsova oltáře sv. Erasma, konkrétně postavu orientálního vzezření stojící v ose obrazu, a 

srovnám ji s orientálcem scény Odmítnutí sv. Jiří obětovat pohanskému bohu, je vidět do 

detailů jasná podobnost. A to nejenom v typice tváře, ale rovněž v postoji, bohatém 

brokátovém šatu, kožešinové pokrývce hlavy nebo ve zkrabacených vysokých botách. 

 

Pozornost vzbuzuje nápadná blízkost kompozic Adorace dítěte vnějšího levého křídla 

svatojiřského oltáře a obrazu stejného námětu Mistra Lyversbergovy pašije mariánského 

oltáře217. Důvod této podobnosti občas bývá hledán218 ve společném vzoru, konkrétně 

v obraze Narození tzv. Bladelinova oltáře Rogiera van der Weyden219. Kolínská Adorace 

opakuje základní rozvrh Weydenova obrazu, scénu zasazuje do polorozpadlé ruiny se 

sdruženým románským oknem a podpěrou, kterou pro větší dojem chatrnosti chýše nahrazuje 

dřevěným kůlem. Stejně tak typika Mariiny jemné tváře oválného tvaru, s přivřenýma očima a 

vlasy sčesanými z čela za ucho má svůj předobraz u Rogiera. Oproti tomu kompoziční 

interpretace Mistra Lyversbergových pašijí je volnější. Nicméně pouze s rogierovskými vzory 

si zde nevystačíme; a to zejména u postavy sv. Josefa. Oba kolínští malíři sice věrně 

napodobují Josefovo gesto rukou chránících plamen svíčky, ale zásadní rozdíly se objevují při 

srovnání obličejové typiky a záhybového systému draperií. Eklektickému charakteru obou 

malířů by odpovídalo, že si typ obličeje sv. Josefa vybrali pro změnu z repertoáru Boutsova. 

Na jeho obraze Narození z Madridu220 vidíme tu samou dobráckou, ale ustaranou stařeckou 

tvář. Zajímavě působí výrazně nakrabacené draperie obou kolínských Josefů. Jejich šat je 

kolem boků přepásán, což umožňuje vytváření četných záhybů od pasu nahoru i dolů. Tyto 

záhyby se až nepřirozeně vysoko vzdouvají nad samotnou draperii v dlouhých uzoučkých 

útvarech. Na rukávech vytvářejí samostatnou, divoce zalamovanou hru, nezávislou na 

                                                 
217 Farní kostel Panny Marie, Linz. 
218 Naposledy CORLEY 2000, str. 206. 
219 Staatliche Museen zu Berlin, Berlin. 
220 Prado, Madrid. 
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světcově pohybu. Tento neobvyklý systém je více čitelný u Josefa Mistra Legendy sv. Jiří, 

který svou, až grafickou stylizací, připomíná některé rytiny mistra E.S. Na témže obraze je 

vidíme ještě u klečících andělů adorujících Krista a v rámci mistrovy dílny potom zejména u 

jeho následovníků. 

 

Oltář se datuje do doby po roce 1460. Tomu odpovídá stylová komparace s nizozemskými 

vzory, dendrochronologická zjištění221i rok úmrtí 1473 objednavatele Petera Kannegiessera, 

který je na oltáři zobrazen v červeném oděvu, což dle tradice znamená, že v době zhotovení 

byl naživu. 

 

Dle značně bohatého dochovaného fondu připisovanému Mistru Legendy sv. Jiří a jeho 

okruhu musel vedoucí mistr disponovat značně rozsáhlou a dobře organizovanou dílnou. 

Hlavnímu mistru a jeho dílně je mj. připisován fragment rozsáhlého polyptychu s tříkrálovou 

tematikou222. Dnes jsou dochována v rozřezaném stavu pouze jeho vnitřní a vnější křídla 

zobrazující na úzkých  deskách jednotlivé stojící postavy. Jejich statuární charakter napovídá, 

že ztracený střed pravděpodobně tvořila plastická skříň s madonou a komparzem223. Zaujme 

postava Krista jako Salvátora pravého vnějšího křídla. V jeho tváří vidí Zehnder224typ franko-

vlámského Veraikonu. Dalším prvkem franko-vlámské provenience jsou světelné reflexy 

odrážející interiér neznámého pokoje s dvěma okny na Salvátorově křišťálovém glóbu. 

Otázka autorství polyptychu byla dlouho přehodnocována. Atribuci Mistru svatojiřské 

legendy a jeho dílně zastává zejména Zehnder225. Toto připsání shledávám velmi 

pravděpodobným, pro což svědčí srovnání skupiny zvěstování polyptychu s vnějšími stranami 

křídel zobrazujících rovněž scénu zvěstování226. Jedná se o výrazně podobné figurální typy 

blízkých postojů a gest. Jemné idealizované tváře archanděla Gabriela a Panny Marie 

přibližují styl kolínské tradici. Rovněž draperiový systém s uzoučkými dlouhými záhyby, na 

konci často ukončenými drobnými „uzlíky“ jsou obdobné. U Marie tříkrálového polyptychu 
                                                 
221 Datace poražení stromu desek je cca 1454 (viz dendrochronologická tabulka, ZEHNDER 
1990, s. 673-674). A předpokládaná doba uskladnění dřeva cca 10 let. 
222 Wallraf-Richartz Museum (WRM 129-135). 
223 SCHMIDT 1978, s. 215-235. 
224 ZEHNDER 1990, str. 264. 
225 ZEHNDER  1990, str. 265. 
226Na vnitřních stranách je sv. Kateřina a sv. Barbora (WRM 126 a 127). 
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vidíme zajímavou transformaci draperiové kompozice, navazující ve svém základě na systém 

aplikovaný ještě v době internacionální gotiky. I když záhyby samotné jsou moderního 

zalamovaného stylu s úzkými proláklými brázdami, skladba Mariina pláště spadajícího 

s jejích ramen, těsně obepíná paže a kolem pravého předloktí se ovíjí, přičemž je pravým 

zápěstím přidržován k tělu a posléze padá směrem dolů. V místě pod pasem, kde se v době 

mezinárodní gotiky vytvářel velký mísovitý záhyb, je zde tento útvar schematizován do 

mělčího útvaru ve formě V. Pod pokrčeným předloktím na pravém boku, kde se v době 

počátku století často objevovaly kaskádovité motivy, je zde, v redukované formě, vidíme 

také. 

 

Jinou prací evidentně pocházející z dílenského prostředí Mistra legendy sv. Jiří je triptych 

s ukřižováním Krista227. Ve středu je vícekomparzové ukřižování, vlevo od něj Ecce homo a 

napravo kladení do hrobu. Oltář zavřený ukazuje na levém křídle doporučení donátora sv. 

Ondřejem a sv. Tomášem a na pravém křídle scénu zvěstování. Zehnder228připisuje výjev 

zvěstování stejnému autorovi jako zvěstování z tříkrálového polyptychu229. O dílenské 

souvislosti asi nebude pochyb: jedná se o podobné figurální typy s obdobnými postoji a 

gestikulacemi. Nicméně tato skutečnost se dá spíše vysvětlit existencí společných dílenských 

vzorníků, než-li atribucí jedné ruce. Na WRM 139 jsou postavy o poznání objemnější, což je 

patrné zejména v partiích hlav, které zdaleka nemají takovou líbeznost a grácii jako WRM 

133 a 134. Postavám zvěstování z triptychu vůbec schází zdrženlivá elegance, ztišeně 

vyjadřující vážnost okamžiku Kristovy inkarnace. Rovněž malba samotná nedosahuje kvalit 

předchozího. Myslím si, že právě kategorie kvality svědčí proti jednomu autorství těchto dvou 

scén. Navíc se tu neobjevují úzké dlouhé draperiové záhyby na konci ukončené uzlíkem, které 

jsou charakteristické pro malíře polyptychu. Autorem Zvěstování WRM 139 tak 

pravděpodobně bude jeho méně nadaný dílenský kolega. Gerhardt Schmidt230upozorňuje na 

slohové a kvalitativní odlišnosti v rámci triptychu a usuzuje na širší dílenskou spolupráci, kde 

rozlišuje tři různé ruce. K sobě dává desky s Ecce homo a ukřižováním, které považuje za 
                                                 
227 Wallraf-Richartz Museum (WRM 139). Pravé vnitřní křídlo s kladením do hrobu v Hessisches 
Landesmusem, Darmstadt. 
228 ZEHNDER 1990, s. 268. 
229 WRM 133 a 134. 
230 SCHMIDT 1978, s. 235d. 
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nejkvalitnější a zároveň nejbližší vedoucímu mistru, darmstadtskou desku dává do blízkosti 

Mistra Bonského diptychu a vnější křídla připisuje dílenskému pomocníkovi. Na blízkost 

forem levého vnějšího křídla a křídel tzv. De Monte triptychu bylo poukázáno výše, v oddíle 

věnovaném Mistru Mariina života. 

 

Tvorbou Mistrů Mariina života, Lyversbergových pašijí a legendy sv. Jiří uzavírám kapitolu 

věnovanou vývoji kolínské malby. Jejich činnost pokrývala časové rozmezí od 60. do 90. let 

15. století, což je doba, kdy se také české umění opětovně probouzí k životu a začíná být 

účastno na aktuálním evropském vývoji, a do níž spadá tvorba Mistra Puchnerovy archy. 

Kapitolu jsem zahájil již počátkem 15. století, tedy údobím tzv. internacionální gotiky, z toho 

důvodu, že značně tradicionalistické kolínské malířství z fondu této doby čerpá ještě hluboko 

do druhé poloviny století. A bez mnohých prvků mezinárodní gotiky by pozdější výtvarné 

formy nebyly zcela pochopeny. 
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4. POPIS MALOVANÝCH DESEK A REKONSTRUKCE OLTÁ ŘE 

 

Podlouhlá deska (164 x 44,5 cm) původně připojená k levé straně středové skříně se sv. 

Barborou a donátorem patří k nejlépe dochovaným částem oltáře231. V dolní části obrazu je 

latinský nápis: Hoc opus fecit fieri venerabilis pater et dominus dominus Nicolaus puchner 

Supremus et generalis magister eiusdem. Tímto nápisem je tak identifikován donátor retabula, 

velmistr řádu křižovníků s červenou hvězdou Mikuláš Puchner. Samotný výjev doporučení 

velmistra sv. Barborou je umístěn do neurčitého prostoru. Že se jedná o interiérový prostor, 

implicitně naznačuje šachovnicová podlaha sahající zhruba do výše třetiny obrazu. Pozadí 

obrazu je zlacené a zdobené bohatým rostlinným dekorem. Postavy umístěné, na příliš strmě 

ubíhající dlaždicové podlaze, působí mírně nestabilním dojmem. Světice s korunou na hlavě a 

zlatým nimbem drží v levé ruce věž s tmavě červenou střechou a zlatým kalichem s hostií 

v její bráně. Její obličej narůžovělého inkarnátu, je oválného tvaru, s větším masitým nosem, 

drobnými našpuleným rty a s vystupující oválnou bradou. Oděna je v bílý plášť, který jí spadá 

s útlých ramen v mírných, ovšem plasticky výrazných kaskádách k zemi. Zároveň jej 

přidržuje předloktím pravé ruky. Pod pláštěm je roucho tmavě modré barvy s výrazným 

výstřihem. Od něho směřují dolů dlouhé a úzké vertikální záhyby. Rukáv pravé ruky je u 

zápěstí ohrnut a vytváří tak úzký pruh lemu. Za ním je rukáv členěn protichůdnými 

hlubokými mačkanými záhyby. Gesto její pravé ruky s dlouhými, úzkými a křivými prsty se 

dotýká temene donátorovy hlavy. Stařecká hlava, přes svojí typizaci, jeví určité portrétní rysy. 

Objednavatel klečí s rukama sepjatými k modlitbě. Oděn je rouchem karmínové barvy. Ve 

středních partiích spadá draperie v dlouhých vertikálních záhybech k zemi, kde se láme 

v rozličné kornoutovité útvary, či v úzké a hluboké záhyby ukončené na konci 

charakteristickým „uzlíkem“. Rovněž záhyby na rukávech jsou lámány podobně. U krku má 

objednavatel připnut řádový znak s křížem a šesticípou hvězdou. 

 

                                                 
231 Restaurace obou pevných křídel proběhla již r. 1921. Mj. odhalila původní nápis, do té 
doby zakrytý mladším nápisem s datací oltáře do r. 1484. Dnes v NG, Praha. 
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K pravé straně středové skříně byla připevněna deska se sv. Kateřinou Alexandrijskou232. 

V dolní části obrazu pokračuje nápis z předchozí desky: …ordinis per Bohemiam, Moraviam, 

Poloniam, Slesiam etc. auctoritate appostolica confirmatus Sub annorum MCCCCLXXXII 

anno regiminis sui. Díky nápisu se tak dozvídáme přesnou dataci oltáře,r. 1482. Kompozice je 

podobná jako na předchozím obraze. Většinu obrazové plochy zabírá objem postavy světice, 

stojící na šikmé dlaždicové podlaze. Pod jejími nohami je nepoměrně malá postava 

pokořeného císaře a rozlomené kolo. Pozadí je opět tvořeno bohatým zlaceným brokátem (zde 

ovšem jiného vzoru než předchozí). Postava jasně vymezeného obrysu, stojí ve výrazném 

kontrapostu. Na hlavě má královskou korunu obklopenou svatozáří. Obličej, podobný jako u 

předchozí světice, je také oválného tvaru, s ještě výraznějším oblým nosem. Tvář, světle 

narůžovělého inkarátu, je velmi jemně modelovaná. Spod koruny spadají na ramena poměrně 

řídké, světlé vlnité vlasy. Proti předchozí postavě, je její objem více uzavřen, rozdíl je patrný 

zejména v partii zad. Sytě červený svrchní plášť padá s ramenou, mocně se ovíjí kolem pravé 

ruky, čímž vytváří mohutný otevřený záhyb a pokračuje vzhůru, kde je přidržován levým 

předloktím, aby ve stylizovaných mísovitých záhybech spadal dolů. Tyto záhyby jsou opět 

členěny úzkými záhyby s uzlíky na koncích. Záhyby jsou měkce modelovány, někdy však 

vybíhají v poměrně ostré hřbety. Mezi nimi vznikají hluboké temné prohlubně. Po levé straně 

světice plášť spadá svisle dolů a jeho obrys je určen výraznou linií. V dolních partiích potom 

vytváří amorfní plastické útvary, podobné těm na objednavatelově plášti předchozí desky. 

Pozornost poutá zářivá barevnost, která se projevuje v jasných a čistých barvách. Ať už se 

jedná o sytou červeň pláště světice, zářivou žluť rukávů, která koresponduje se žlutou botou 

ležícího císaře, nebo o tmavě zelený, jemně modelovaný šat Maxentiův. 

 

Scéna s Předáním modelu kostela křižovnickému velmistrovi233 se odehrává na jakémsi 

dlážděném nádvoří s podiovitě vykrojenou podlahou. Toto nádvoří je obehnáno nízkou 

zídkou, která je uprostřed proražena vchodem, jež vede do krajiny s roztroušenou vegetací a 

stafáží. Symetrická kompozice je zaměřena na postavu sv. Anežky předávající model kostela 

klečícímu křižovnickému velmistrovi. V pravém horním rohu obrazu se k modelu kostela 

                                                 
232 NG, Praha. 
233 Muzeum Karlova mostu, Praha. 
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snáší anděl držící znak křižovníků s červenou hvězdou, šesticípou hvězdu s křížem. Stav 

dochování obrazu je o poznání horší, než u předchozích dvou desek. Po téměř celé obrazové 

ploše je patrné setření svrchních barevných vrstev. V některých detailech (např. obličej 

světice, velmistrův rukáv ad.) toto setření svrchní barevné vrstvy skýtá pohled na černou, 

obrysovou i vnitřní, podkresbu. Zejména v obličeji sv. Anežky je patrné, že se finální malba, 

lehce odchyluje od původní podkresby. Kompozice postavy sv. Anežky představuje podobný 

typ, jako tomu bylo v případě sv. Kateřiny. Opět tu vidíme figuru stojící v kontrapostu, která 

je zahalena pláštěm, jež se kolem jedné ruky ovíjí, aby vytvořil objemný záhyb. Odtud je 

plášť vytažen vzhůru, kde je přimáčknut předloktím druhé ruky k tělu, odkud v plastických 

mísovitých záhybech spadá dolů. U obou světic je plášť v oblasti stehenní partie volné nohy 

obdobně těsně přivinut k noze, což zdůrazňuje objemovost těla. Pod hráškovitě zeleným 

(obdobným barevným tónem je vymalována přikrývka nemocného v obraze Světice 

opatrovnice) pláštěm se ukrývá bohaté brokátové roucho. Sv. Anežku zdobí na hlavě 

královská koruna, s nimbem okolo ní. Obličej je, v podstatě, obdobného typu, jako u 

předchozích světic (o něco bližší je tváři sv. Barbory). Opět má oválnou formu, narůžovělý, 

jemně modelovaný, inkarnát a rudé rtíky. Velmistr je zahalen tmavým pláštěm, jehož lem 

zdobí křižovnický znak. Rudé spodní roucho velmistrovo je členěno těžkými lámanými 

záhyby (nejvíce na rukávu levé ruky) a modelováno je charakteristickou malířovou metodou – 

ztmavováním a zesvětlováním jednoho barevného tónu. Obličej s naturalistickými prvky 

(velký masitý nos, četné vrásky aj.) odpovídá malířovu oblíbenému typu, který je blízký 

obličeji donátora v desce se sv. Barborou, či klečícím křižovníkům ve výjevu sv. Augustina 

vyučujícího křižovníky. Vznášející se anděl horní části obrazu je oděn zářivě bílým rouchem. 

Jeho záhybový systém je charakteristiký pro většinu postav znázorněných na Puchnerově 

arše. Nad boky je anděl přepásán, což umožňuje vytvoření několika záhybů. Vznik a forma 

záhybů také závisí na konkrétních pohybech anděla. Přesto jejich velká část nepůsobí 

přirozeně, ale značně, až graficky, stylizovaně. Mám na mysli zejména ony úzké a hluboké 

záhyby, které jsou na konci ukončeny jakýmsi uzlíkem, popřípadě se konci větví. Tento typ 

většinou ohraničují vysoké ostré hřbety, které bývají vytaženy bělobou. Nacházíme je téměř u 

každé draperie postav Puchnerovy archy. 
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Na rubu desky se nachází dvě fragmentární světecké postavy234. Jedná se o nejméně 

zachovanou část retabula, kdy značná část malby ve středu je zcela stržena. Deska je navíc ve 

středu prasklá a je stažena dvěma svorkami. Postavy původně pravděpodobně opět stáli na 

šikmé dlážděné podlaze. Fragmentární obrys malby ve výši hlavy pravé postavy dovoluje 

usuzovat, že zde byla znázorněna knížecí čapka. Prostor byl ukončen kosodélně šrafovaným 

stříbrným pozadím, kdy v každém kosodelníku byl umístěn motiv čtyřlistu. 

 

Pod touto deskou je výjev Smrti P. Marie235. Tento, ve výborném stavu dochovaný, obraz 

patří ke kompozičně nejsložitějším scénám retabula. Obrazová skladba se vyvíjí ve dvou 

vrstvách, kdy první vrstvu představuje postava P. Marie a ji podpírající apoštolové a druhá je 

tvořena zadní řadou stojících ostatních apoštolů. Apoštol stojící zcela vpředu představuje 

jakýsi repoussoirový motiv236. Scéna je, již tradičně, umístěna na šikmou šachovnicová 

podlahu, podiovitě seříznutou, a je ukončena zlaceným brokátovým pozadím. Kompoziční 

střed představuje postava umírající P. Marie, kterou obklopuje všech dvanáct apoštolů. Z toho 

dva z nich ji podpírají, sv. Jan před jejími vyhasínajícími oči drží modlitební knihu a ostatní 

zbožně přihlížejí, či se modlí. Skladebně dobře zvládnutá je zejména zadní řada, kde jsou 

hlavy apoštolů vlysovitě poskládány v jedné řadě. Různě se naklánějí k sobě, či od sebe, 

kterýžto pohyb kompozici oživuje a zabraňuje jednotvárnosti. Jejich obličeje jsou ostře 

charakterizované. Od mladistvé tváře sv. Jana, přes obličeje středního věku (např. apoštol 

podpírající Marii), až po vyloženě stařecké typy (např. sv. Petr nebo za ním stojící apoštol 

čtoucí v knize). Typ obličeje P. Marie je obdobný jako tvář svaté ženy ve scéně Světice 

opatrovnice. Záhybové soustavy jsou zde také obdobné, jako v předchozích výjevech. Jsou tu 

ty samé, těžce spadající, šaty lámající se u země v kornoutovité útvary. Téměř u každé 

postavy nalezneme charakteristické úzké a hluboké záhyby s uzlíky na konci, dodávající 

draperiím onen graficky stylizovaný dojem (roucho apoštola stojícího zcela vpředu nebo šat 

sv. Petra). Při pohledu na výjev zaujme také pestrá barevnost, nejvíce se projevující v šatech 

zúčastněných postav. Spodní roucha nebo svrchní pláště zaujímají velké části obrazové 

plochy, které jsou jednobarevné a různě odstíněné. Nápadný je barevný akord sytě červeného 
                                                 
234 Klášter křižovníků s červenou hvězdou, Praha. 
235 NG, Praha. 
236 PEŠINA 1940, s. 83. 
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roucha a světle zeleného pláště sv. Jana, na který reaguje ošacení, na diagonále umístěného, 

apoštola podpírajícího P. Marii, které je vyvedeno v týchž barevných tónech. Tento 

„diagonální“ princip se stejně uplatňuje v postavě vpředu stojícího apoštola, oděného do 

zářivě bílého roucha, na kterou reaguje šat sv. Petra stejného barevného tónu. 

 

Rub desky tvoří pozoruhodný výjev Stigmatizace sv. Františka237. Na této desce je, v rámci 

oltářního celku, zastoupen největší podíl krajinné složky. Jak výstižně popsal Jaroslav Pešina, 

je scéna umístěna na jakousi náhorní planinu238. Zde je zobrazen klečící sv. František, 

přijímající, od zjeveného Krista v horním levém rohu, stigmata. Sv. František klečí na bujně 

porostlém trávníku s drobnopisně podanou květenou a skalistými útvary na okraji louky. Za 

ním se vine písčitá cesta, oddělující od něho postavu spícího spolubratra, podpírajícího si 

hlavu o skalní blok. Cesta se dále vine do druhého obrazového plánu, kde stoupá na holé 

návrší a ztrácí se v dáli. V pozadí následuje krajina, která, jak si správně povšiml Pešina239, je 

spojena s popředím obrazu poněkud nejasně. Krajinný vývin skýtá pohled na soudobé 

opevněné město, jehož jednotlivé budovy jsou k sobě vázány způsobem příliš aditivním a 

nepůsobí tak organicky. Před městskými hradbami se rozléhá plochá krajina s kostelíkem, 

k němuž pospíchají dvě drobné postavy. Krajinu člení úzké cestičky či zelené skupinky 

stromů. Scéna je ukončena stříbrným vzorovaným pozadím. Postavy obou františkánů zabírají 

značnou část obrazové plochy. Jsou oblečeni ve světle hnědá řeholní roucha, přepásaná bílým 

cingulem. Jejich draperie nejvýrazněji reprezentují grafický záhybový styl, který je přítomný 

v celém oltářním celku. Tak např. levá stehenní partije sv. Františka, kde se šat těsně přimyká 

k objemu nohy a zároveň na jejím okraji nepřirozeně vybíhá v dlouhý a úzký záhyb. Nebo 

záhyby u spící postavy, reagující na přepásání cingulem a tvořící tak nepřirozené stylizované 

záhyby úzkých a hlubokých forem ukončených uzlíky. Nepřirozenou systematičností a 

přílišnou stylizací se dále vyznačují zejména záhyby na rukávech obou postav, či na pravé 

noze spícího učedníka. Zároveň jsou hřbety těchto nakrabacených záhybů vytaženy bělobou. 

Obličejová typika obou minoritů vychází z malířova oblíbeného typu oválných masitých tváří, 

s výraznými zakulacenými nosy a s vystupující bradou. 
                                                 
237 NG, Praha. 
238 PEŠINA 1940, s. 81. 
239 PEŠINA 1940, s. 81. 
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Další zajímavý výjev se nachází v horní časti epištolní strany otevřeného retabula. Zobrazena 

je tu scéna sv. Hedviky (?) opatrovnice240. Událost je zasazena do, špatně konstruovaného, 

interiéru místnosti, jehož podlahu tvoří, příliš strmě ubíhající, šachovnicová dlažba. Ta je 

navíc u dolního okraje obrazu zase nepřirozeně seříznuta. U pravého okraje je stěna pokoje 

proražena vchodem se schůdkem, který skýtá dílčí pohled na krajinu. Zbytek pozadí opět tvoří 

antirealistický motiv zlaceného brokátu. Téměř polovinu obrazové plochy zaujímá diagonálně 

umístěná postel, která na šikmé podlaze působí značně vratkým dojmem. Značný prostor 

zabírá také objem postavy světice, přistupující k lůžku nemocného a podávající mu chléb. 

Nemocný je zachycen v pololežaté poloze, kdy má za zády vystlány dva polštáře. Přikryt je 

hráškově zelenou dekou, členěnou četnými záhyby, jejichž hřbety jsou vytaženy bělobou. 

Zaujme především realisticky přesvědčivě ztvárněná obnažená polopostava pacienta. Jeho 

tvář, morbidně nažloutlého inkarnátu, má propadlé rysy. V partiiích očí přechází barva 

inkarnátu v šedé popelavé tóny. S tím kontrastuje svěží, zdravě působící, narůžovělý obličej 

světice. Ta má na hlavě knížecí čapku, s pod které spadá bílá rouška. Typ jemně 

modelovaného obličeje s velkým nosem nacházíme kupříkladu u Marie výjevu Smrti P. 

Marie. Bohatě řasený plášť syté červené barvy kryje spodní indigově modré roucho. A opět se 

zde setkáváme s charakteristickými hlubokými záhyby úzkých forem, ukončených uzlíky. 

Velmi přesvědčivé je podání některých, vskutku realistických, detailů. Tak u nohou postele 

vidíme položený nočník vrhající stín. Nad ním, ve dřevě postranice postele, je naturalisticky 

podaná sukovitá prasklinka. Ovoce v cínové misce položené na parapetu je znázorněno, tak 

jak skutečně vypadá. Vedle mísy stojí cínová konvice, věrně ztvárněná s lesknoucím se 

povrchem ad.  

Na rubu desky jsou dvě postavy sv. Ludmily  a Voršily241. Rovněž tyto postavy stojí 

v implikovaném interiéru. Jako všechny interiérové scény, je i zde podlaha dlážděná. Pozadí 

tvoří stříbrná čtvercovaná tapeta. Obě světice jsou oděny v rozložitá roucha, i když jinak 

kompozičně řešená. Postava sv. Ludmily je bližší sv. Hedvice (?) na versu desky a postava sv. 

Voršily má zase blíže ke sv. Kateřině pevného křídla. Těmto vzorům odpovídá i obličejová 

                                                 
240 NG, Praha. 
241 NG, Praha. 
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typika světic. Sv. Ludmila nese na hlavě knížecí čapku a kolem krku má ovinut šál s četnými 

drobnými záhyby. Sv. Voršila v levé ruce třímá šíp. Zajímavým detailem je zapálená svíčka 

s vrženým stínem, stojící na podlaze vedle sv. Ludmily. 

 

Při otevření oltáře je pod touto deskou Ukřižování242. Výjev, symetrické kompozice, je 

umístěn do skalnaté, málo rozvinuté, krajiny. Střed tvoří kříž tvaru T, kolem kterého je na 

každé straně skupina tří postav. Za nimi ubíhá skalistá krajina s cestou, oživenou drobnou 

stafáží. Pozadí opět ukončuje zlatá tapeta. Kristovo tělo je podáno s velkým realistickým 

citem. Inkarnát má morbidní nádech, prsty jsou bolestí zkroucené a pokleslá hlava je podána 

perfektním skurzem. 

 

Na rubu vidíme scénu Sv. Augustina vyučujícího křižovníky243. Opět tu je implikovaný 

interiér se zkosenou podlahou a stříbrným, kosodélně šrafovaným, pozadím. Levou polovinu 

obrazu tvoří dřevěná katedra, která je do prostoru umístěna dosti nešikovně a působí velmi 

labilním dojmem. Za katedrou sedí sv. Augustin. Na prsou má sepnutý brokátový pluviál, pod 

nímž se odhaluje spodní roucho sytě žluté barvy. Hlava nese biskupskou mitru. Na pultíku 

leží žánrové motivy knihy a psacích pomůcek. Přední stěna katedry rozděluje kompozici ve 

dvě části. Od ní napravo klečí skupina křižovníků, přičemž čtyři pozorně naslouchají 

biskupovo výkladu a dva o něm živě diskutují. Všichni jsou oděni v řeholní roucha, podobná 

jaké měl na sobě velmistr ve scéně Předání kostela. Ta jsou též obdobně traktována a členěna 

stejným záhybovým systémem. Stejně tak typy hlav tří křižovníků klečících v první řadě jsou 

obdobného typu, jako hlava velmistra: mají stejnou kulatou formu s vyholenou tonzurou, 

velké nosy a masité tváře. 

 

Rekonstrukce oltáře 

Původní vzhled retabula přiblížil již Vojt ěch Sádlo244. Není proto důvod zabývat se jím zde 

podrobněji. Sádlova rekonstrukce vychází z dochované barokní zprávy245, která vznikla 

                                                 
242 Klášter křižovníků s červenou hvězdou, Praha. 
243 Klášter křižovníků s červenou hvězdou, Praha. 
 
244 SÁDLO 1931, s. 12-18. 
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v rámci popisu původního gotického kostela sv. Františka a jeho vybavení, před jeho 

nahrazením Matheyovou novostavbou (1680). 

 

Středovou oltářní skříň tak zabírala socha Assumpty. Po její pravé ruce je ke skříni 

připevněna pevná deska se sv. Barborou a donátorem. Po Mariině levici je druhá pevná deska 

se sv. Kateřinou Alexandrijskou. K těmto pevným částem se na každé straně přimyká 

oboustranně malované pohyblivé křídlo, na líci i rubu rozdělené ve dvě části. Při otevřeném 

stavu retabula je v horní části evangelijní strany scéna Předání modelu kostela a v části dolní 

Smrt P. Marie. Na straně epištolní je v horní polovině výjev Hedviky (?) opatrovnice a pod 

ním se nachází Ukřižování. Oltář zavřen prezentuje na evangelijní straně desku s fragmenty 

dvou světeckých postav a pod nimi Stigmatizaci sv. Františka. Na protější straně je nahoře 

deska se sv. Ludmilou a Voršilou a dole scéna Sv. Augustin vyučuje křižovníky. 

 

Jednotlivé části retabula jsou dnes rozptýleny mezi pražskou Národní Galerii a křižovnické 

majetky246. I přes věrný barokní popis původního vzhledu Puchnerovy archy, je naše 

představa podoby originálu pouze fragmentární. Starý popis totiž ještě zmiňuje, vedle sochy 

Assumpty, četnou sochařskou výzdobu. Z té se však do dnešní doby nedochovalo vůbec nic. 

Vzhledem k značné neucelenosti podoby stávající rekonstrukce, kdy jsou mezi jednotlivými 

retabulovými částmi značné proluky a výškové rozdíly, lze se domnívat, že nedochovaná 

sochařská výzdoba mohla být součástí nástavců a vyplňovat tak mezery mezi částmi a 

sjednocovat tak celkový vzhled retabula. O predele se barokní zpráva nezmiňuje, avšak lze si 

jen těžko představit, že by, ať v malované, či plastické podobě, nebyla součástí původního 

oltáře. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                         
245 Dnes se originál nachází v křižovnickém archívu. Kompletně je opsána v MORPER 1927, s. 
225-226 a částečně, v dostupnější formě, BĚLOHLÁVEK 1930, s. 214-215. 
246 Desky Hedviky (?) opatrovnice, Sv. Ludmily a Voršily, Smrti P. Marie, Stigmatizace sv. 
Františka a obě pevná křídla jsou dnes v NG, Praha. Desky s dvěma fragmenty světeckých 
postav, Ukřižováním a Sv. Augustinem vyučujícím křižovníky jsou v depozitáři křižovnického 
kláštera v Praze na Starém Městě. Deska Předání modelu kostela je vystavena v muzeu 
Karlova mostu (prostory křižovnického konventu). A socha Assumpty je v kostele sv. Františka. 
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5. IKONOGRAFIE 

 

Jak bylo zmíněno výše, představovala archa trojdílný oltářní typ, sestávající z pevného středu 

(trojboká skříň se sochou a k ní připevněny dvě desky) a dvou, oboustranně malovaných, 

pohyblivých křídel. Střed oltáře tak tvoří vyřezávaná socha Assumpty. K ní se na evangelijní 

straně připíná pevné křídlo se sv. Barborou a donátorem, na epištolní straně pak křídlo se sv. 

Kateřinou Alexandrijskou. K desce se sv. Barborou je upevněno pohyblivé křídlo, které při 

otevřeném stavu ukazuje nahoře scénu s Předáním kostela a dole Smrt P. Marie. Pohyblivé 

křídlo, připevněné k desce se sv. Kateřinou, v horní části představuje Světici pečující o 

nemocného a v části dolní Ukřižování. Oltář zavřen ukazuje v horní polovině evangelijní 

strany dvě fragmentární světecké postavy, v dolní polovině je výjev Stigmatizace sv. 

Františka. V horní části epištolní strany stojí světice Ludmila a Voršila, pod nimi je scéna Sv. 

Augustina vyučujícího křižovníky. Těchto deset malovaných a jeden plastický výjev jsou 

veškeré, nám dodnes dochované, součásti křižovnické archy. Nevíme zda součástí původního 

oltáře mohla být predela, stejně tak netušíme co představovala jiná sochařská výzdoba247. 

 

Každopádně umožňuje dochovaný stav učinit si, alespoň částečnou, představu o původním 

obsahovém poselství oltáře. Toto poselství promlouvá k divákovi ve třech významových 

rovinách, vzájemně se proklínajících a tvořících tak ikonografickou jednotu248. Tyto obsahové 

roviny se vážou k dějinám a významu křižovnického řádu, k tradici českých patronů a 

k oblasti obecně náboženské, s důrazem kladeným na mariánskou složku249. Zrcadlí se v nich 

hrdost na vlastní dějiny jediného samostatného českého řádu, vyjadřují charitativní a 

pastorační poslání řádu, mariánskou akcentací se rozhodně hlásí ke svému katolictví a 

v neposlední řadě odrážejí osobní preference donátorovy. Každý výjev je schopen vypovídat 

sám za sebe a zároveň v dialogu s jinou scénou, dokáže kauzálně vyjádřit další významy. 

 

                                                 
247 Že, kromě středové sochy, byla součástí původního stavu ještě jiná sochařská výzdoba se 
dozvídáme z pozdějšího popisu archy. 
248 KROPÁČEK 1984, s. 153. 
249 KROPÁČEK 1984, s. 153. 
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Kompozičním i ideovým středem oltáře, nesoucím patrocinium Nanebevzetí Panny Marie, je 

socha Panny Marie s dítětem typu Assumpta. Zde je ztvárněn tradiční ikonografický typ 

Korunované královny nebes (ovšem koruna dnes chybí), jehož vývoj a symboliku dostatečně 

popsal již Josef Cibulka250, proto není nutno se jím na tomto místě blíže zaobírat. Důvod 

zasvěcení oltáře Panně Marii Nanebevzaté, a tedy i umístění Assumpty do centra archy, je 

snad možné vysvětlit, jak osobními preferencemi velmistra Puchnera, tak postavením 

křižovnického řádu v nábožensky stále zjitřené době a společnosti. Mikuláš Puchner, stojící 

v čele řádu dlouhých třicet let (1460-1490), proslul jako obnovovatel památek zničených 

během husitských válek a jako horlivý stoupenec mariánského kultu251. Zvláštní péči věnoval 

např. obnově poutního kostela P. Marie v Chlumu sv. Máří. Dá se říci, že tento Puchnerův 

osobní vztah k P. Marii reprezentuje postoj celého řádu, který, jakožto významná složka 

katolické entity v Čechách252, se utíká pod ochranu Bohorodičky. Ta se sice těšila poměrné 

úctě i v táboře utrakvistů, přesto ale byla hlavní reprezentantkou a symbolem katolické strany. 

Zasvěcení oltáře Nanebevzetí P. Marie, v době nábožensky stále vyhrocené253, v klášterním 

kostele významného katolického činitele je tak jen logické. 

 

Součástí pevného středu jsou ještě desky se sv. Barborou a Kateřinou Alexandrijskou. Obě 

jsou ikonograficky pojaty zcela tradičně a se svými charakteristickými atributy. K postavě 

Barbory je připojen klečící donátor Mikuláš Puchner, který je světicí doporučován P. Marii ve 

středu. Obě světice jsou v souboru světců tzv. 14 svatých pomocníků, jejichž úkolem je 

pomáhat přímluvcům v nemocech a ve smrti. Tento eschatologický rozměr byl do obsahu 

oltáře začleněn snad na přání samotného velmistra, který byl v době vzniku archy již v značně 

pokročilém věku, čemuž odpovídá jeho starší tvář a prošedivělé vlasy. Zároveň odkaz na 

poslední věci člověka koresponduje s dílčím řádovým posláním péče o nemocné a umírající, 

které je vyobrazeno naproti sv. Barboře ve scéně Pečující světice. Jiří Kropáček upozorňuje 

na přítomnost trojiční symboliky, která je vyjádřena třemi okny na věži atributu sv. Barbory a 

zmiňuje souvislost s popularitou Theologie Trinitatis v pohusitských Čechách, jež byla 
                                                 
250 CIBULKA 1929, s. 80-127. 
251 LORENZ 1964, s. 51. 
252 Řád byl pod přímou ochranou katolického krále a jeho velmistr byl zároveň po královském 
majestátu na čtvrtém nejvyšším místě v zemi. - BUBEN 1992, s. 273. 
253 Jen rok po vysvěcení oltáře, tedy r. 1483, v Praze proběhly silné protikatolické bouře.  
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pěstována v silně katolicky orientovaných kruzích (intenzívně se jí zaobíral např. 

administrátor pražského arcibiskupství Hilarius Litoměřický)254. Provázanost obsahu v rámci 

oltářního celku lze vidět v zobrazení eucharistického motivu v bráně Barbořiny věže a 

v znázornění chleba (rovněž eucharistický symbol) ve scéně Světice opatrovnice. Na svém 

trýzniteli, císaři Maxentiovi, stojící sv. Kateřina je tu vyobrazena jako nevěsta Krista. Důvod 

jejího zařazení do ikonografického programu oltáře, mimo to, že jí je v Čechách věnována 

tradiční úcta již od karlovských dob, chápu z charakteru její funkce, jakožto patronky 

vzdělanosti a učenosti. Na základě legendické události255, kdy obrátila padesát pohanských 

filozofů na křesťanskou víru, je dávána též za vzor kazatelské činnosti. Proto je zobrazena na 

hlavním oltáři řádu, jehož dalším posláním byla pastorační činnost, tak aktuální v době 

rekatolizačních snah poreformačních Čech. 

 

Ikonograficky pozoruhodná je scéna horní poloviny otevřeného oltáře evangelijní strany 

zobrazující scénu Sv. Anežky předávající model kostela křižovnickému velmistrovi. Je to 

výjev z kategorie vážící se k dějinám řádu křižovníků s červenou hvězdou. Jak bylo 

zjištěno256, vychází základní kompoziční rozvrh z miniatury toho samého výjevu 

křižovnického žaltáře velmistra Lva z r. 1356. Na gotické iluminaci je znázorněn fundátorský 

akt sv. Anežky. Ten je zmíněn též v nápisu v horní části miniatury. Zde je uveden také rok 

1238, kdy Řehoř IX. papežskou bulou nově potvrzuje křižovnický řád, jako kanonický řád 

s augustiniánskou řeholí a kdy je řád definitivně vyjmut z podřízenosti (i majetkové) klášteru 

sv. Františka257. V tomto smyslu lze scénu z křižovnického žaltáře chápat jako zobrazení 

symbolického založení jediného samostatného českého řádu258. Deska Puchnerovy archy tedy, 

jakýmsi programovým historismem, v kompozici navazuje na starší iluminaci. Scénu 

obohacuje navíc motivem anděla snášejícího k modelu kostela, zde jej tedy lze snad chápat 

jako symbol církevního řádu, řádový znak (šesticípou hvězdu s křížem). K fundátorskému 

počinu sv. Anežky je tu tak přidána další zasání událost z dějin křižovníků, a sice udělení 

                                                 
254 KROPÁČEK 1984, s. 155. 
255 VORAGINE 1998. 
256 CHYTIL 1892, s. 611-612. 
257 Toto datum je rovněž křižovníky pokládáno za druhotné založení řádu. - BUBEN 1996, s. 6. 
258 Za podnětnou diskuzi k tomuto tématu děkuji kolegům ze semináře středověkého umění, 
zejména kolegovi Janu Dienstbierovi a prof. Roytovi. 
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řádového znaku r. 1252. Sv. Anežka, tehdy ovšem nebyla ani blahoslavená259 je zde 

prezentována jako královská dcera s korunou na hlavě a svatozáří (!). Anežka Česká byla u 

křižovníků uctívána jako světice a tento řád také notně podporoval snahy o její svatořečení. 

Kanonizační úsilí však ztroskotalo díky tomu, že nebylo možné nalézt hrob a tedy ani její 

ostatky260. Řád si alespoň na počátku 14. století vymohl konání církevní slavnosti ve výroční 

dny Anežčina úmrtí261. 

 

Pod tímto ikonograficky inovativním námětem je umístěna tradičnější scéna se Smrtí P. 

Marie. Představuje typ tzv. Poslední modlitby P. Marie vyvinuvší se v 2. polovině 14. století 

v Čechách, odkud se v následujících dvou staletích rozšířil téměř po celé Evropě262. 

V pozdním středověku nabývá toto téma významu moralizujícího exempla představující 

příkladnou „dobrou smrt“. Právě tímto významem scéna opět dobře zapadá do obsahového 

celku oltáře řádu poskytujícího služby nemocným a umírajícím. Zároveň výjev logicky 

koresponduje s protilehlým, na diagonále umístěným, námětem Světice (Hedvika ?) pečující o 

nemocného. 

 

K charitativní činnosti řádu odkazuje další scéna se sv. Hedvikou (?) pečující o nemocného. 

Literatura jaksi automaticky přejímá názor považující světici za Anežku Českou. Až Jan Royt 

upozorňuje na podstatnou nesrovnalost, negující toto ztotožnění, a sice poukazuje na fakt, že 

světice zde místo královské koruny, má čapku pouze knížecí a tudíž je nemožné, aby se 

jednalo o královskou dceru Anežku263. Tento pádný argument podporuje další skutečnost, že 

v případě, že by se opravdu jednalo o sv. Anežku, pak by byla na vnitřní straně oltáře 

zobrazena hned dvakrát. Dvojité zobrazení světce v rámci jednoho cyklu se sice vyskytuje, ale 

rozhodně se nejedná o časté případy. Royt tedy tuto atribuci odmítá a přiklání se k možnosti, 

že by se mohlo jednat o sv. Hedviku264. Tato slezská příbuzná sv. Anežky a její částečná 

                                                 
259 K její kanonizaci došlo až v listopadu 1989. 
260 EKERT 1892, s. 353. - JIŘIŠTĚ 1996, s. 58-59. 
261 EKERT 1892, s. 353. 
262 TÖRÖK 1973, s. 151-205. Jako první dochovaný příklad tohoto typu Török dokládá Smrt P. 
Marie z Vorau (kol. 1360). Časově blízký příklad v české deskové malbě nacházíme např. na 
střední desce Svatojiřského oltáře. 
263 ROYT 2002, s. 116. 
264 ROYT 2002, s. 116. 
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vychovatelka byla u křižovníků chována také v obzvláštní úctě. Navíc pražští křižovníci 

pěstovali čilé kontakty se svou slezskou odnoží265. Rovněž pár bot u postele nemocného se dá 

interpretovat jako atribut sv. Hedviky. Jinou interpretaci nabízí Jitka Vlčková, klonící se 

k atribuci sv. Anežky. Svoji argumentaci opírá o zařazení Anežky do chóru českých patronů, 

kdy jsou na vnějších stranách oltáře zobrazeny postavy sv. Václava a Ludmily nesoucích 

pouze knížecí čapky. Znázornění sv. Anežky s vévodskou čapkou ji tak má interpretovat 

v kontextu českých zemských patronů266. Takováto interpretace však postrádá jakoukoli 

analogii i zdůvodnění tohoto záměru. Shledávám tak odmítnutí ztotožnění opatrovnice se sv. 

Anežkou jako správné a rovněž možná hypotéza určení ji jako sv. Hedviku se jeví velmi 

pravděpodobnou. Realisticky ztvárněnou postavu nemocného lze chápat i jako umírajícího. 

Scéna tak dostává eschatologický rozměr propojený s eucharistickým, v podobě podávaného 

chleba opatrovnicí nemocnému267. A tak se oltářním celkem opět po diagonále vine 

významová linie od implicitního symbolu pokrmu eucharistického významu, přes kalich 

s hostií sv. Barbory po přirozenou smrt P. Marie. V českém prostředí se takovýto námět 

vyskytuje vůbec poprvé. Jeho kompozice byla proto dosavadní literaturou připisována čistě 

invenci malíře křižovnické archy. Zde je ovšem nutno podotknout, že náměty znázorňující 

rozličné charitativní činnosti, ať už v jakémkoli kontextu, byly ztvárňovány již dříve. A to se 

týká také péče o nemocného. Jsem toho názoru, že se křižovnický mistr inspiroval některým 

obrazem právě takovéhoto námětu a tudíž, že tato kompozice nebude jeho autorským dílem. 

S některou takovou kompozicí se mohl seznámit např. skrze grafickou předlohu. Jako příklad 

uvádím desku z horního Německa datovanou do doby kolem poloviny 15. století. Vidíme zde 

v podstatě obdobnou kompozici, kdy je pouze role obou aktérů prohozena a nemocný světec 

žehná ze smrtelného lože mrzákovi. V tomto případě ovšem není důležitý obsah, nýbrž 

uspořádání kompozice. Jediný výraznější rozdíl je pouze v zrcadlovém prohození obou 

kompozic. Jinak oběma výjevům dominuje diagonálně umístěná postel nemocného, viděná 

z příliš vysokého nadhledu, čímž působí značně nestabilním dojmem. Obě scény jsou 

umístěny do konstrukčně špatně řešených interiérů a v obou je v zadní stěně místnosti 

proražen otvor vedoucí kamsi dál. U německého příkladu se světec obdobně naklání 
                                                 
265 Do Slezska byli uvedeni ještě za života sv. Anežky její sestrou, slezskou kněžnou Annou.  
266 VLČKOVÁ 2005, s. 317. 
267 KROPÁČEK 1984, s. 154. 
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k prosebníkovi, jako nemocný pražského obrazu chystající se přijmout potravu nabízenou mu 

světicí. Jediný rozdíl je v měřítku postav přistupujících k lůžku. V křižovnické desce je kladen 

přílišný důraz na objem postavy světice, která je umístěna kousek od střední osy a zaujímá 

značnou část obrazové plochy. Dále si jsou obě desky velmi blízké také motivicky. Zde se 

nabízí především srovnání postav nemocných. Oba jsou vysvlečeni a zakryti přikrývkou 

sahající k hrudi, respektive k pasu. Ta je na konci ohrnuta a vytváří tak úzký pruh lemu. Oba 

nemocní jsou v pololežaté poloze, kdy jsou jim pod zády vystlány dva tlusté polštáře, přitom 

na obou výjevech je jeden z polštářů zdoben mřížovitým motivem. Zcela obdobné je 

uspořádání rukou, přičemž jedna ruka je ohnuta v lokti a položena na lem přikrývky a druhá je 

vystrčena směrem k okraji postele (v případě starší desky světec žehná nebožákovi). Na obou 

scénách shledáváme také žánrový detail nočníku u nohou postele. Nedovoluji si z tohoto 

srovnání vyvozovat konkrétnější závěry, snad jen, že mistru křižovnické archy mohla být 

známa grafická předloha tohoto námětu (to by vysvětlovalo zrcadlové prohození kompozice), 

kterou využil pro konstrukci dosud nezpracovaného námětu. 

 

Pod tímto výjevem charitativní povahy je umístěno Ukřižování. Jedná se o tradiční 

vícekomparzový typus. Vedle významu ukřižování, jako scény zásadní v dějinách spásy, má 

pro církevní řády křižovnického modu tato scéna ještě další význam, vyplývající již 

z podstaty názvu řádu. A sice kříž, přítomný též v řádovém znaku, je pro křižovníky 

„praporem, pod nímž bojovali i pracovali“268. V ikonografickém kontextu oltáře zde Kristova 

smrt reprezentuje, společně se sv. Barborou a Kateřinou, typ mučednické smrti. Ten 

koresponduje s protilehlým zobrazením přirozené smrti P. Marie a zároveň s lidským 

utrpením, reprezentovaným nemocným horní scény.  

 

Slavnostní charakter otevřeného oltáře je zdůrazněn zlatým puncovaným pozadím přítomným 

na všech malovaných deskách a zároveň zlatou polychromií Mariina pláště. Oltář zavřen 

skýtá pohled na čtyři malované desky, jejichž pozadí je naopak stříbrné, vyjadřující méně 

slavnostní charakter všedních dní. 

 

                                                 
268 EKERT 1899, s. 66. 
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Deska v horní polovině evangelijní strany je dnes z celého oltáře nejvíce poškozená a tvoří ji 

fragmenty dvou světeckých postav, jejichž určení je dnes problematické. Na základě, ještě 

dnes poměrně čitelného, obrysu knížecí čapky pravé postavy lze s velkou pravděpodobností 

soudit, že se tu jedná o sv. Václava269. Tuto atribuci podporuje skutečnost, že se sv. Václav, 

jako významný příslušník přemyslovské dynastie, těšil značné úctě v řádu270 a také 

vyobrazení sv. Ludmily, jeho báby, na protější desce. Řád křižovníků s červenou hvězdou 

choval obecně v úctě české zemské patrony, přesto osobnost sv. Václava, světce 

reprezentujícího rod ze kterého pochází samotná zakladatelka řádu, patřila mezi světce 

uctívané nejvíce. Zároveň byl řád pod ochranou královského majestátu, s tím koresponduje 

Václavův knížecí titul. Zdá se tedy nepravděpodobné, že by postava sv. Václava chyběla 

v ikonografii oltáře, která prezentuje charakter řádu (jeho dějiny, činnost, spiritualitu ad.). Jen 

na okraj zmiňuji skutečnost, že základní kámen původního gotického kostela sv. Františka byl 

položen v místě svatováclavského zastavení271. Postava světce vlevo prozatím zůstává 

v anonymitě. 

 

Naproti této torzálně dochované desce jsou dobře dochované postavy sv. Ludmily a Voršily. 

Zařazení sv. Ludmily se opírá o podobné, výše zmíněné, důvody jako u jejího vnuka Václava. 

Sv. Voršila – zde s šípem, symbolem jejího umučení – v českém středověkém umění nebyla 

zobrazována nijak často. Oproti tomu úcta k ní měla u křižovníků s červenou hvězdou delší 

tradici. Např. v Kynšperku n. Ohří byl při kostele sv. Voršily křižovnický špitál. Nebo již 

v předhusitské době je v původním klášterním kostele sv. Františka zaznamenána existence 

oltáře zasvěceného Jedenácti tisícům mučednic a mučedníků z Voršiliny družiny na kterém se 

vystavovalo 11 stříbrných nebo zlatých relikviářových bust272. Kult sv. Voršily a jejího 

doprovodu tvořeného 11 tisíci dívkami se pěstoval zejména v německých zemích s centrem 

v Kolíně n. Rýnem, kde dívky nalezly svou mučednickou smrt. V Kolíně se rovněž ve velkém  

množství produkují právě takovéto relikvářové busty a masově se vyvážejí do okolních 

                                                 
269 SÁDLO 1931, s. 12. 
270 BĚLOHLÁVEK 1929, s. 166-178. 
271 BĚLOHLÁVEK 1929, s. 166. 
272 BUBEN 1996, s. 15. 
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oblastí273. Kolínská produkce je zároveň podporována hojným dostatkem relikvií (11 tisíc 

panen!). Domnívám se proto, že tyto relikviářové busty, dříve existující v křižovnickém 

klášteře,  mohly být importem z města nad Rýnem. 

 

Dalším, ikonograficky novým námětem v českém prostředí, je výjev Stigmatizace sv. 

Františka v dolní části evangelijní strany zavřeného oltáře. Ač je v Čechách tato scéna 

neobvyklá, v Evropě se s ní setkáváme poměrně často. V 15. století je to nejzobrazovanější 

událost ze života sv. Františka. Toto téma v sobě opět zahrnuje vícero odkazů na povahu a 

dějiny křižovníků. Řád je s postavou sv. Františka svázán skrze svou nejstarší historii, kdy byl 

ještě pouhým špitálním bratrstvem při kostele sv. Haštala na Františku. To bylo založeno 

z úcty k tomuto světci sv. Anežkou Českou r. 1233 a bylo zprvu zcela podřízeno klášteru sv. 

Františka. Zároveň první členové bratrstva pravděpodobně pocházeli z řad františkánských 

terciářů274. Stejně tak jedno z hlavních poslání řádu, tedy milosrdná péče o ty nejpotřebnější, 

se odvolává na příklad světce z Assisi. Jiří Kropáček ještě poukazuje na možnou další 

motivaci zařazení tohoto výjevu, a sice na Kapistránovu františkánskou misii v západních 

Čechách275. V ikonografickém kontextu oltáře scéna vhodně koresponduje s protějším 

námětem Sv. Augustina vyučujícího křižovníky, která se rovněž váže k povaze a řeholi 

českého řádu (viz. níže). Zároveň se odvolává k historicko – symbolické scéně na rubu desky 

s Předáním modelu kostela. Samotná kompozice Stigmatizace sv. Františka se odvolává na 

ustálené schéma tohoto námětu, které se konstituuje v Itálii276a odtud je převzato severskými 

umělci277. 

 

                                                 
273 PREISING -  RIEF -  VILLWOCK 2003, s. 34-39. 
274 SVÁTEK 1970, s. 521. 
275 KROPÁČEK 1984, s. 156. Na přelomu r. 1451/1452 pobýval sv. Jan Kapistrán, horlivý 
propagátor mariánské úcty, v křižovnické komendě v Chebu . Není vyloučeno, že se zde 
mohl setkat i s budoucím velmistrem Puchnerem, který pocházel ze Sedlce u Karlových Varů. 
Kapistrán, velmi nadaný řečník, mohl tak na Puchnera silně zapůsobit a zároveň v něm 
vzbudit vřelý vztah k P. Marii. 
276 Např. Giottova freska horního kostela v Assisi nebo freska Pietra Lorenzettiho z dolního 
assiského kostela. LCI 1990, s. 296-301. 
277 Např. Stigmatizace Jana van Eycka (Galleria Sabauda, Turín, 1435-1440), z grafiky např. 
známá rytina Mistra E.S. (Lehrs 143). 
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Posledním výjevem je scéna sv. Augustina vyučujícího křížovníky. Je dalším námětem, 

v českém prostředí, dosud neztvárněném. Odvolává se na zásadní událost dějin křižovnického 

řádu, kdy mu byla r. 1237 udělena papežem Řehořem IX. bula „Omnipotens Deus“, čímž řád 

získává reguli augustiniánů-kanovníků a stává se tak jediným původním českým řádem. 

Vedle charitativní činnosti, charakterizuje augustiniánskou řeholi rovněž práce v duchovní 

správě a činnost vědecká. U křižovníků s červenou hvězdou nabývá na intenzitě pastorační 

činnost zejména v pohusitské době v rámci rekatolizačních snah. Vedle výjevu Světice 

opatrovnice, je i kompozice této scény, jakožto námětu zcela nového, literaturou shodně 

považována za autorský počin malíře pražského oltáře a na základě této inovace, i přes 

konstatování značných vad v konstrukci prostoru, hodnocena jako vcelku dobře zvládnutá278. 

Vzhledem k předpokladu, že se autor Puchnerovy archy nechával rád inspirovat grafickými 

předlohami279, jsem toho názoru, že ani v tomto případě se nejedná o jeho vlastní přínos. Jako 

příklad, byť ne tak blízký jako v případě možné předlohy Světice opatrovnice, uvádím další 

desku z oblasti horního Německa s námětem Biskupa žehnajícího ženám (kol. 1450), která 

byla společně s výjevem Biskupa žehnajícího mrzákovi (viz výše) původně součástí jednoho 

celku. Jde o volnější komparaci, přesto základní kompoziční rozvrh si je poměrně blízký. 

V obou případech sedí biskup ve tříčtvrtečním pohledu na dřevěné stolici, viděné ze značného 

nadhledu a tím působící silně nestabilním dojmem. K neznámému biskupovi zprava 

přistupuje skupina žen, před sv. Augustinem klečí, pozorně naslouchající, křižovníci. 

Kompozice starší desky je pojata vertikálně, kdežto pražská kompozice se rozkládá do šířky. 

Přesto určité motivy, jako obdobně špatně konstruovaný prostor místnosti nebo velice blízké 

postavy obou biskupů se stejnými gesty žehnajících, respektive kázajících rukou, podobnou 

typikou masitých tváří s výrazným nosem a vystupující kulatou bradou, dovolují tyto dvě 

scény blíže komparovat. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
278 PEŠINA 1940, s. 82-83. 
279 Velmi pravděpodoným se tento předpoklad jeví u kompozic Stigmatizace sv. Františka či 
Světice opatrovnice. 
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6. K STYLOVÉMU VÝCHODISKU PUCHNEROVY ARCHY 

 

Jak bylo uvedeno v kapitole zaobírající se dosavadní uměleckohistorickou literaturou, jsou 

názory na umělecké východisko Mistra Puchnerovy archy velmi rozdílné. Literatura si záhy 

povšimla silné nizozemské intonace malovaných částí oltáře. Tento postřeh blíže konkretizuje 

Antonín Matějček poukazem na blízkost k boutsovské typice280. Vývoj bádání pokračuje 

směrem dokazujícím, že se autor křižovnického oltáře patrně s výdobytky stylu nizozemského 

realismu neseznámil přímo, tedy v některém nizozemském uměleckém epicentru, nýbrž, že se 

jeho umělecká zkušenost odehrála pouze v oblastech sousedících s českými zeměmi a tudíž 

poznal nizozemský sloh pouze zprostředkovaně a navíc zabarveně  skrze tamější uměleckou 

tradici. A právě otázka, jakou oblastí mohl malíř pražské archy projít se jeví jako zásadní a 

panuje v ní nejvíce neshod. 

 

Názor Vojtěcha Sádla, že malíř vyšel z norimberského uměleckého prostředí, aniž by svou 

domněnku blíže podložil281, záhy zdůvodněně odmítl Jaroslav Pešina282. Bylo uvedeno, že 

problematikou Puchnerovy archy se nejpodrobněji a nejsystematičtěji zaobíral právě Jaroslav 

Pešina. Je proto nutné, na tomto místě, věnovat jeho názorům určitý prostor. Ve svých 

úvahách vychází z, výše zmíněné, Matějčkovy zmínky o příbuznosti k typice Dierca Boutse. 

Mimojiné, i vzhledem k okolnosti, že Bouts umírá r. 1475, nepovažuje dílnu tohoto mistra za 

místo vyškolení malíře pražského oltáře. Hledá tak možnou uměleckou dílnu, vycházející 

z Boutsova stylového odkazu, ve které se mohl Misr Puchnerovy archy vyškolit. Tu posléze283 

nachází v kolínské dílně Mistra Lyversbergovy pašije. Tohoto názoru se drží ve všech svých 

dalších studiích věnovaných tématu. Vedle blízkosti k Boutsově figurální typice, vidí Pešina 

stylovou návaznost křižovnického oltáře na dílo Dierca Boutse i v utváření krajiny, či 

v záhybovém stylu. Na důkaz uvádí bohatý výčet konkrétních motivických srovnání284. 

                                                 
280 MATĚJČEK 1927, s. 98. 
281 SÁDLO 1935, s. 162-171. 
282 PEŠINA 1940, s. 84. 
283 PEŠINA 1949, s. 298-299. 
284 PEŠINA 1940, s. 85-86. 
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Některá jsou přesvědčivá více, jiná méně285. Přesto nemůže být pochyb, že slohový základ 

pražské archy vychází z díla Boutsova. Jak přesvědčivě se povedlo Pešinovi dokázat, byť 

nepřímý, vliv Boutsův, jeho zasazení autora pražského retabula do dílny Mistra 

Lyversbergovy pašije již tak zdůvodněné není. Odkazuje zde na obecnější srovnání: na 

obdobný názor obou malířů na vývin prostoru, utváření krajiny, na blízké figurální typy či 

záhybové soustavy rouch. Uvedení jediného konkrétnějšího příkladu zde však chybí. Jak se 

budu snažit níže prokázat, shledávám Pešinovu premisu ohledně malířova kolínského 

východiska jako velice pravděpodobnou, avšak jeho lokaci do dílny Mistra Lyversbergovy 

pašije považuji za problematickou.  

 

V kapitole o uměleckém vývoji v Kolíně n. Rýnem bylo o osobnosti a dílně Mistra 

Lyversbergovy pašije již podrobněji pojednáno. Jeho tvorbu charakterizuje důraz na 

expresivitu a dramatičnost, ke které přispívá též pestrá barevnost. Jednotlivé výjevy jsou 

tvořeny početným komparzem, který vytváří stěsnané skupiny postav tlačící se okolo 

hlavního výjevu. Naopak kompozice Puchnerovy archy působí majestátním klidem, není zde 

stopy po jakékoli dramatické akci a scény spíše vybízejí k tiché kontemplaci. Počet postav 

jednotlivých výjevů je omezen na nutné minimum a jen ve scéně Smrti P. Marie se vytvářejí 

shluky překrývajících se aktérů. Tento dojem stísněnosti je ovšem určen povahou námětu, 

který si nutně žádá zobrazení všech dvanácti apoštolů seskupených kolem umírající Marie. 

Oproti tomu kolínský malíř měl evidentní zálibu v početných komparzech, které umisťuje 

téměř všude, kde k tomu je prostor. V tomto ohledu jsou příkladné scény s Korunováním 

Krista a Krista před Pilátem, kde se zvědaví diváci tísní až k zadním plánům obrazu. Stejné 

obtíže způsobuje také hledání společných znaků ve vývinu krajiny. Kromě těch, které jsou 

platné v malířství této vrstvy obecně, jich mnoho nenajdeme. A tak společným prvkem je 

pouze tříplánový krajinný rozvrh, kdy je hlavní výjev umístěn do prvního plánu, kterému 

zároveň dominují objemy zúčastněných postav. V obličejové typice není jediného příkladu, 

který by dovoloval vyvozovat určitější závěry o bližším vztahu obou malířů a který by 

                                                 
285 Některé méně přesvědčivé komparace jsou více obecnějšího charakteru a nelze je tak 
spojit v užší vztah. Např. srovnání krajiny v obraze Stigmatizace pražského obrazu s Boutsovou 
krajinou výjevu Navštívení z Prada nebo komparace Mariina pláště v pražské Smrti P. Marie 
s pláštěm Máří Magdaleny londýnského Kladení ad. 
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přesahoval skutečnost společného východiska z Boutsova stylu286. Domnívám se, že hlavním 

důvodem, proč Pešina hledá východisko křižovnického oltáře v dílně tohoto kolínského 

malíře, je způsob zacházení s barvou. U obou malířů vidíme zálibu v užívání jasných a čistých 

barevných tónů, které nanášejí na široké partie obrazové plochy. Zvlášť patrné je to u draperií 

zahalujících jednotlivé postavy, které charakterizuje převážně jeden barevný tón, 

odstupňovaný v záhybových partijích. Ilustrativní je tak např. srovnání Smrti P. Marie 

pražského oltáře s Poslední večeří kolínského retabula, kde jsou postavy oděny v rozložitá 

roucha výrazných barev. Zároveň zde vidíme obdobný akord zelené a tmavě červené ( u 

postavy sv. Jana a apoštola podpírajícího P. Marii křižovnické desky a u dvou apoštolů na 

levém a pravém okraji kolínské  Poslední večeře). V jistých detailech lze spatřovat shody i 

v záhybovém systému draperií. Lze tak srovnat nakrabacené roucho s jedním vertikálním 

záhybem uprostřed, v partii zad apoštola v bílém rouchu stojícím zcela vpravo ve scéně Smrti 

P. Marie, s tou samou draperií na zádech Jidáše Poslední večeře kolínského obrazu. Tento 

princip, na objem těla, těsně přiléhající draperie a zároveň poněkud nepřirozeně vystupujících 

záhybů, je oběma mistrům blízký, nicméně jich o moc více nenalezneme. Dle mého názoru si 

jsou tedy oba malíři blízcí jen v určitých detailech, které samy o sobě nemohou nikterak 

dokládat jejich bližší kontakt. Naopak, vykazuje jejich dílo spíše více rozdílů, než společného. 

 

Zcela jinde nachází možné umělecké východisko Milena Bartlová287. A sice ve Vídni, u tzv. 

Mistra Schottenaltaru288. V době kolem r. 1470 je tato dílna ve vídeňském prostředí 

považována za nejvýznamnější. Avšak ani na slohový původ Schottenaltaru nepanuje 

v literatuře jednotný názor. Vzhledem k značným rozměrům oltáře289 „skotského“ kostela lze 

předpokládat podíl vícero  rukou (tato domněnka je podpořena i rozdíly v podkresbě290). Je 

zde tak hledán vliv grafických předloh, předpokládá se cesta hlavního mistra za poučením do 

Nizozemí, nebo alespoň do Norimberka, kde se setkal s nizozemsky orientovaným slohem 

                                                 
286 Snad jen typika tváře Panny Marie pražského oltáře je srovnatelná s tvářemi Marie a Máří 
Magdaleny kolínského Ukřižování. Avšak i zde je společným vzorem  typika Dierca Boutse, 
kterou běžně užíval pro typ Marie (např. Marie londýnského Kladení do hrobu). 
287 BARTLOVÁ 2002, s. 245-250. 
288 Pojmenován dle bývalého hlavního oltáře ve vídeňském Schottenkirche. 
289 Při úplném otevření měl šířku přes 8 metrů. 
290 MADERSBACHER 2003, s. 420. 
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(ztělesněným zejména osobností Hanse Pleydenwurffa)291. Každopádně se literatura, obdobně 

jako v případě pražského retabula, shoduje na silném nizozemském zabarvení oltáře. Toto 

zabarvení se odvolává na rogierovsko – boutsovskou stylovou vrstvu, kdy si od obou mistrů 

vybírá rovnou celé kompozice nebo jen některé detaily. Nejmarkantnější srovnání nabízí 

vídeňský výjev Poslední večeře se známým Boutsovým lovaňským výjevem téhož námětu, 

kde je totožná kompozice i četné detaily (nápadně blízcí si jsou oba apoštolové sedící zády 

v popředí, i jejich draperie je traktována obdobně). Ve scéně Ukřižování si vídeňský mistr 

vybírá oblíbenou Rogierovu292 kompozici skupiny sv. Jana podpírajícího omdlévající P. 

Marii293, nebo též kompozice Klanění tří králů vychází z často kopírované Weydenovy střední 

scény z oltáře sv. Kolumby. Dle mého názoru, mohl vídeňský malíř poznat též malířskou 

produkci v Kolíně n. Rýnem. V utváření některých kompozic lze vidět obdobné principy jako 

u kolínských mistrů Lyversbergovy pašije a Mariina života. Blízké prvnímu mistru jsou 

zejména kompozice vyžadující začlenění početnějšího komparzu (lze tak srovnat obě scény 

Krista před Pilátem nebo výjevy Nesení kříže294). Vidíme tu stejný princip překrývání 

tělesných objemů, v případě Nesení kříže, jdoucích až do motivických obdob (např. postava 

Krista padajícího pod tíhou kříže). Naopak principu utváření kompozičního rozvrhu Mistra 

Mariina života odpovídá smysl pro přísnou symetričnost. Ten je patrný hned v několika 

případech: např. Zasnoubení P. Marie, Navštívení nebo Obětování v chrámu. Velmi blízké si 

jsou dále scény se Zvěstováním obou mistrů. Je tak pravděpodobné, že si malíř vídeňského 

Schottenaltaru eklekticky vybíral jednotlivé motivy, či rovnou celé kompozice z rozličných 

uměleckých zdrojů. 

 

Po slohové stránce lze dílo vídeňského Mistra Schottenaltaru celkově charakterizovat jako 

silně nizozemsky orientované. Výjevy jsou zasazovány do poměrně dobře konstruovaných 

interiérů či do hlubokých krajin s pohledy na rozlehlé městské prospekty. Realistický dojem 

krajinných výjevů umocňuje přirozená modř oblohy. Okouzlení nizozemským realismem je 

                                                 
291 MADERSBACHER 2003, s. 420-424. 
292 U Weydena se totožná kompozice objevuje např. na střední desce oltáře Sedmi svátostí. 
293 MADERSBACHER 2003, s. 420. 
294 Zde je nutno dodat, že scéna z Lyversbergovy pašije se odvolává na vzor Mistra 
Mnichovského zajetí (viz. kapitola o kolínském umění). Vyvstává tudíž otázka, zda podoba 
obou scén není dána společným vzorem. 
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patrné v četných žánrovitých detailech. Kompozice, včetně pašijových výjevů, působí spíše 

klidným ztišeným dojmem. Avšak všechny tyto znaky jsou obecnými projevy stylu druhé 

nizozemské generace, který se tak mocně šířil tehdejší Evropou. Pro stanovení bližšího vztahu 

mezi dvěma anonymními tvůrci, máme-li k dispozici pouze metodu formální analýzy, je 

potřeba najít určité společné znaky, které přesahují tuto obecnější rovinu. Ty však v rámci 

Puchnerovy archy, ani vídeňského Schottenaltaru nenalezneme. Tak např. neexistuje jediná 

bližší paralela v typice postav: jednotlivé obličejové typy jsou zcela rozdílné, podání 

inkarnátu tváří vídeňského oltáře je výrazně bledé, postavy téhož oltáře jsou oděny 

v rozložitější draperie, jejichž záhyby jsou ohýbané měkčeji a postrádají onu „grafickou“ 

stylizovanost rouch pražského oltáře. Vývin krajiny staršího oltáře295 je hlubší a krajina je 

popisnější (ilustrativní je srovnání scény Stigmatizace sv. Františka s Útěkem do Egypta, kde 

se v pozadí skýtá podrobný pohled na tehdejší Vídeň). Nezbývá tak než tuto dílnu Mistra 

Schottenaltaru, jako možné stylové východisko Puchnerovy archy, rovněž zamítnout. 

 

Výše jsem zmínil, že pokládám Pešinův názor na vyškolení pražského mistra v Kolíně n. 

Rýnem za správný. K tomuto soudu se kloním ze dvou důvodů. První je obecnějšího 

charakteru a týká se jistých společných znaků spojujících českou a kolínskou produkci. 

Nemám zde na mysli konkrétní formální spojitosti obou oblastí, ale určité obecné tendence 

kterými se řídil umělecký vývoj v těchto centrech. Tyto tendence shledávám zejména 

v dlouhém působení určitých aspektů pocházejících ještě z období internacionální gotiky, 

respektive krásného slohu, které se projevují zejména v lyricko – idealizujícím pojetí maleb, 

v určitém despektu vůči vypjaté expresi, či v častém užívání zlacených pozadí, zdůrazňujících 

transcendentní charakter výjevů296.Druhým důvodem je skutečnost, že jisté formální 

komparace připouštějí možnost, že mistr Puchnerovy archy přišel do kontaktu s dílnou 

kolínského Mistra Legendy sv. Jiří. Tu se nabízí zejména srovnání desky se sv. Barborou 

s objednavatelem, Puchnerovy archy, se scénou se sv. Tomášem a sv. Ondřejem 

doporučujícím donátora z dílny Mistra Legendy sv. Jiří (WRM 186). Na mysli zde mám 

                                                 
295 Dle nápisu nad branou ve scéně Vjezdu do Jeruzaléma je Schottenaltar datován rokem 
1469. 
296 Tyto aspekty, působící hluboko do 2. poloviny 15. století, byly podrobně pojednány 
v kapitolách o kolínském a českém uměleckém vývoji. 
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především vztah obou světců ke klečícímu donátorovi. Vidíme zde obdobnou kompozici, kdy 

postava světce stojícího ve tříčtvrtečním pohledu v doporučujícím gestu klade pravou ruku na 

hlavu objednavatele a  levou přidržuje svůj atribut. Sv. Barbora i sv. Ondřej jsou oblečeni 

v obdobně skladebně řešený svrchní plášť, který jim spadá s ramenou a aby nespadl zcela na 

zem je přimáčknut pravou rukou k tělu. Zde je totožně zmačkán v drobnější záhyby a 

v mírných mísovitých záhybech padá dolů. Kompozičně stejně řešené jsou i obě postavy 

donátorů. Oba klečí před světeckými postavami se sepjatýma rukama přes které je přehozen 

tmavý šál. V rámci Puchnerovy archy najdeme ještě další formální spojitosti s touto kolínskou 

deskou. Kupříkladu hlava sv. Ondřeje s dlouhými šedými vlasy sčesanými s čela a s vousy 

téže barvy, je velmi blízká apoštolovi stojícímu třetí zleva v zadní řadě scény Smrti. P. Marie 

Puchnerovy archy. Jeho tvář ostře řezaných rysů s výrazným špičatým nosem je v podstatě 

obdobná. Vlevo od něho stojí jiný apoštol jehož tvář je zase velmi blízká sv. Tomášovi 

z kolínské desky. A zcela vlevo v pražské Smrti P. Marie stojí apoštol čtoucí v knize. Způsob 

jakým nahlíží do otevřené knihy, či gesto rukou s dlouhými kostnatými prsty, je stejný jako u 

sv. Tomáše kolínského triptychu. Ke srovnání vybízí rovněž jiná deska pocházející z této 

kolínské dílny, a sice výjev s Ukřižováním (WRM 188), se Stigmatizací sv. Františka 

křižovnického retabula. Zde se jedná zejména o obdobný krajinný vývin, kdy se od popředí 

obrazu vine středem písčitá cesta, která se v druhém plánu stáčí doprava a po jakémsi návrší 

se ztrácí v dáli. V levé části pozadí se pak skýtá pohled na kotlinu s městem. Obrazovou 

plochu zpestřují osamocené skupinky stromů. Stejně tak se v popředí obrazu objevují 

repoussoirové motivy drobnopisně podaných rostlin.297 

 

Nechci z těchto formálních komparací vyvozovat konkrétnější závěry o možném vztahu 

malíře pražského oltáře ke kolínské dílně Mistra Legendy sv. Jiří. Nicméně, načrtnuté 

souvislosti mohou poukázat na směr kudy by se mohlo budoucí bádání hledající umělecké 

kořeny Puchnerovy archy ubírat. 

 

                                                 
297 Na možnou souvislost Puchnerovy archy s Mistrem Legendy sv. Jiří poukázal již Alfred 
Stange (Stange Alfred: Deutsche Malerei der Gotik IX, München – Berlin 1958). Avšak 
vzhledem k praktické nedostupnosti (v Čechách) této knihy, jsem se o Stangeho domněnce 
dozvěděl bohužel až z poznámky Jaroslava Pešiny (PEŠINA 1967, s. 255, pozn. 88). 
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7. ZÁVĚR 

 

Ve své práci jsem se snažil přispět k diskuzi ohledně možného slohového východiska 

Puchnerovy archy. V kapitole pojednávající právě o stylovém charakteru Mistra Puchnerovy 

archy jsem vyjádřil souhlas s Pešinovou premisou ohledně malířova kolínského původu.  

Proto jsem věnoval celou jednu, dosti podrobnou, kapitolu tamějšímu vývoji. Její záběr jsem 

uchopil již od doby internacionální gotiky, přes důležitý výstup Stefana Lochnera, po malbu 

charakterizovanou silným nizozemským akcentem. Důvod proč jsem popisoval také poměrně 

raný vývoj kolínské produkce, sahající ještě do počátku století, spočívá v tom, aby bylo 

zřetelné, jak tato vrstva velmi výrazně ovlivňuje kolínskou produkci ještě hluboko v druhé 

polovině století. Ať se přitom jedná o kompozice draperií, výstavbu figury, tendenci k negaci  

prostoru nebo zálibu v lyrickém pojetí výjevů. A právě v tomto ohledu si je tamější vývoj 

velice blízký s českým, kde se charakteristické rysy krásného slohu projevují také nevídaně 

dlouho. 

 

Avšak s Pešinovým, a posléze většinou badatelů přejímaným, názorem ohledně malířova 

původu v dílně Mistra Lyversbergovy pašije již souhlasit nemohu. Snažil jsem komparací 

jednotlivých stylových forem a celkového charakteru malířského projevu obou malířů 

prokázat, že jejich bližší umělecký vztah je spíše nepravděpodobný. Naopak, opět na základě 

metody formální analýzy, jsem navrhl jiné možné slohové východisko; a sice nalézající se 

v okruhu Mistra Legendy sv. Jiří. 

 

Kompozice doposud považované za autorské invence Mistra Puchnerovy archy (Hedvika (?) 

opatrovnice a Sv. Augustin vyučující křižovníky) pokládám za podmíněné grafickými 

předlohami. O vlivu grafiky na pražského mistra svědčí také jeho velice výrazná stylizovanost 

záhybového draperiového systému, která je charakteristická právě pro soudobou grafickou 

produkci (zejména Mistr E.S.). 
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Jak bylo zmíněno již v úvodu, pohybujeme se zde na vratké rovině metody formální analýzy, 

netvrdím proto, že tyto závěry nabývají definitivní platnosti. Nicméně mohou poukázat na 

další cesty kudy by se budoucí bádání mohlo ubírat. 
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8. RESUMÉ 

 
The thesis deals with the influences of Flemish realism on late Gothic panel painting in 

Bohemia; more specifically, it focuses mainly on the well-known altarpiece of Grand Master 

Puchner. The altarpiece is considered one of the earliest and also purest examples of the 

influence of Flemish realism in Bohemia. Experts agree there was no direct contact, the 

influence was mediated through neighboring areas. As to through which areas, experts differ 

in their opinions. However, the question of where the style of the altarpiece comes from gets 

the most attention in the thesis. Based on the comparison of styles the thesis claims that the 

main inspiration for the painter of the Prague altarpiece came from Cologne, from the 

workshop of the Master of the Lyversberg Passion in particular. 
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50) Mistr Legendy sv. Jiří, dílna, vnější křídla triptychu 
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51) Mistr Legendy sv. Jiří, dílna, fragmenty oltáře 

 
52) Mistr Legendy sv. Jiří, dílna, střed triptychu s Ukřižováním 

 
 



 133 

 
53) Mistr Legendy sv. Jiří, dílna, Ukřižování 
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55) Sv. biskup žehná nemocnému, horní Německo 54) Puchnerova archa, Hedvika (?) 

opatrovnice 

 
 
 
 
 

 
56) Puchnerova archa, Sv. Augustin vyučuje křižovníky 57) Sv. biskup žehná ženě, horní Německo  
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58) Puchnerova archa, Stigmatizace sv. Františka 

 
59) Mistr E.S., Stigmatizace sv. Františka 
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60) Mistr tzv. Schottenaltaru, Útěk do Egypta                       61) Mistr tzv. Schottenaltaru, Vjezd do 
Jeruzaléma 

      
62) Mistr tzv. Schottenaltaru, Ukřižování                              63) Mistr tzv. Schottenaltaru, Zvěstování 
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64) Mistr Legendy sv. Jiří, vnější  65) Puchnerova archa, Sv. Barbora s donátorem 
strana triptychu   
 

 
66) Puchnerova archa, Sv. Barbora s donátorem, det. 
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67) Pucherova archa, Smrt P.Marie, det.                       68) Mistr Legendy sv. Jiří, dílna, vnější strana             
                                                                                             triptychu 
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68) Mistr E.S., Stětí sv. Babory  

 
69) Mistr E.S., Trůnící Salvátor s apoštoly 
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70) Mistr E.S., Zjevení sv. Jana 

 
71) Tzv. epitaf hlubocký, Ukřižování  
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72) Tzv. epitaf hlubocký, Assumpta mezi  sv. Kateřinou a sv. Bartolomějem 

 
73) Oltář křivoklátský  
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74) Oltář křivoklátský, Adorace Krista  

 
75) Jan van Eyck, Madona u fontány  
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76) Jan van Eyck, Gentský oltář, hudoucí andělé, det. 

 
77) Jan van Eyck, Gentský oltář, zástup sv. pannen, det. 
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78) Jan van Eyck, Gentský oltář, zástup sv. pannen se sv. Dorotou v popředí, det. 

 

 
79) Dieric Bouts, Zvěstování  
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80) Dieric Bouts, Navštívení  

 
81) Dieric Bouts, Adorace Krista  
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82) Dieric Bouts, Snímání  

 
83) Dieric Bouts, Kladení do hrobu  
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84) Dieric Bouts, Umučení sv. Erasma  

 
85) Dieric Bouts, Anděl a Eliáš  
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86) Rogier van der Weyden, oltář sv. Kolumby  

 
87) Rogier van der Weyden,  Navštívení 
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88) Rogier van der Weyden, Ukřižování  

 
89) Rogier van der Weyden, Sibyla a císař Augustus 

 
 
 
 


